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RESUMO 

 

O uso da terapia a laser de baixa potencia (TLBP) e biomateriais têm 

demonstrado resultados promissores quanto à consolidação óssea, no entanto são 

escassos os trabalhos que comparam os efeitos sinérgicos. Foram utilizados quarenta 

ratos machos da linhagem Wistar com peso entre 250 a 300 gramas, divididos em 

quatro grupos: Grupo controle (GC); Grupo laser (GL); Grupo enxerto (GE) e Grupo 

laser e enxerto (GLE) nos quais foram realizados os tratamentos propostos e 

avaliados com 15 dias e 30 dias. Os defeitos ósseos foram realizados na região medio 

proximal da tíbia esquerda com uma broca circular diamantada de 2 mm de diâmetro. 

Os tratamentos com laser iniciaram após 24 horas da intervenção cirurgica. O GC foi 

submetido ao procedimento cirúrgico mas não recebeu enxerto nem laser, o GE 

recebeu enxerto no procedimento cirúrgico mas não recebeu tratamento com laser 

posterior, o GL não recebeu enxerto mas recebeu tratamento a laser e o GLE recebeu 

enxerto no procedimento cirúrgico e laser posteriormente. Os grupos que receberam 

laser, foram tratados em dias alternados, transcutaneamente em tres pontos em torno 

da ferida cirúrgica. Cada ponto recebeu uma dose de 6J/cm² e a dose total diária foi 

de 18J/cm². Eutanásia foi realizada após 15 e 30 dias, os animais foram radiografados 

e  o material foi coletado para avaliação histológica. Dentro dos parâmetros definidos 

pelo presente estudo, pode-se observar que a associação da terapia a laser e enxerto 

ósseo bovino foi benéfica na organização do tecido no (15 dias), quanto na quantidade 

de osso neoformado no 1° tempo experimental (15 dias). De acordo com a 

metodologia utilizada e a análise dos resultados obtidos, conclui-se que 

qualitativamente, a associação entre a terapia laser de baixa intensidade e o enxerto 

ósseo bovino resultou em efeito biomodulador positivo com melhor organização 

tecidual nas fases iniciais do reparo e formação precoce de osteóide quando 

comparado com apenas enxerto e o controle.  

 

Palavras-chave: Biomateriais. Consolidação óssea. Laserterapia.  

  



 

ABSTRACT 

 
The use of low potency laser therapy (TLBP) and biomaterials have shown promising 

results regarding bone healing, however there are few studies comparing the 

synergistic effects. Forty male Wistar rats weighing 250-300 grams were divided into 

four groups: Control group (GC); Laser group (GL); Group graft (GE) and group laser 

and graft (GLE) in which the proposed treatments were performed and evaluated at 15 

days and 30 days. Bone defects were performed in the proximal medial region of the 

left tibia with a circular diamond drill bit 2 mm in diameter. The laser treatments started 

after 24 hours of the surgical intervention. The GC was submitted to the surgical 

procedure but did not receive a graft or laser, the SG received graft in the surgical 

procedure but did not receive treatment with posterior laser, the GL had no graft but 

received laser treatment and the GLE received graft in the surgical procedure and 

laser. Groups that received laser were treated on alternate days, transcutaneously at 

three points around the surgical wound. Each point received a dose of 6J / cm
2
 and 

the total daily dose was 18J / cm
2
. Euthanasia was performed after 15 and 30 days, 

the animals were radiographed and the material was collected for histological 

evaluation. Within the parameters defined by the present study, it can be observed that 

the association of laser therapy and bovine bone graft was beneficial in the 

organization of the tissue in the (15 days), as well as in the amount of newly formed 

bone in the first experimental time (15 days) . According to the methodology used and 

the analysis of the results obtained, it was concluded that qualitatively, the association 

between low-intensity laser therapy and bovine bone graft resulted in a positive 

biomedulatory effect with better tissue organization in the early stages of repair and 

early training of osteoid compared to graft and control alone. 

 

Key words: Biomaterials. Bone consolidation. Laser therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a fisioterapia tem atuado constantemente nos estudos de 

laserterapia para melhorar o seu entendimento e suas possíveis respostas celulares, 

visando buscar parâmetros ópticos adequados (PIRES-OLIVEIRA et al., 2010). 

O interesse nesta área deve-se, principalmente, aos benefícios da interação do 

laser com o tecido ósseo no processo de reparação. O tecido ósseo é um dos tecidos 

com maior capacidade de reparação, exibindo um potencial de regeneração 

surpreendente, capaz de restaurar perfeitamente sua estrutura original e suas 

propriedades mecânicas (TAJALI et al., 2010). 

Entretanto não existe um protocolo estabelecido ou parâmetros ópticos 

preconizados na literatura, usando por vezes, fluências altas e baixas conseguindo 

resultados satisfatórios. Os parâmetros mais utilizados situam-se nas fluências baixas, 

pois acredita-se que doses elevadas poderiam inibir e prejudicar o processo de reparo 

(PIRES-OLIVEIRA et al., 2010). 

Há muitos anos Jarcho et al. (1977) mostram que existe unanimidade em 

designar o enxerto autógeno como o melhor e mais bem aceito material para 

tratamento dos defeitos ósseos. Contudo, a necessidade de uma cirurgia adicional em 

área doadora, diferente da área receptora, torna-se um inconveniente para muitos 

pacientes que não aceitam a intervenção em outras regiões do corpo. Em muitos 

casos também, a quantidade de enxerto disponível não é suficiente para o 

preenchimento da área receptora. Com o intuito de recuperar e/ou manter volume e 

qualidade óssea em regiões que perderam suas conformações anatômicas, o reparo 

das feridas ósseas e um tema altamente estudado, sendo que diversas pesquisas têm 

procurado desenvolver ou aperfeiçoar novos e promissores materiais biocompatíveis.  

Trelles et al. (1987) descrevem o quanto os biomateriais proporcionam ao 

paciente submetido a uma intervenção cirúrgica, uma maior rapidez na cicatrização 

tecidual, reparando os tecidos moles, ósseo e nervoso; reduzindo o edema e o 

desconforto no pós-operatório. 

Entretanto, a associação da terapia a laser de baixa potência (TLBP) com 

enxertos para tratamentos de defeitos ósseos é recente (Khandra et al., 2004).  

Frente ao exposto, há poucos relatos de investigações sobre a associação da 

TLBP com biomateriais, particularmente nas fases iniciais do processo de reparação. 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar e comparar a consolidação óssea em 
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tíbias de ratos com terapia à laser associada ao biomaterial ou não (matriz óssea 

desmineralizada de origem bovina - GEN-OX) com 15 dias e 30 dias em tíbia de ratos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 TECIDO ÓSSEO 

 

O tecido ósseo é o principal constituinte do esqueleto humano, formado por 

tecido conjuntivo especializado. Este tecido é composto por matriz óssea e células. A 

matriz óssea é constituída de uma parte orgânica e outra inorgânica. A orgânica é 

formada principalmente de colágeno tipo I (95%). Os 5% restantes incluem 

proteoglicanas e proteínas não colágenas. Cristais de hidroxiapatita, sais de cálcio e 

fosfato constituem a parte inorgânica (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). Segundo 

Gartner e Hiatt (2007) as células que compõe o tecido ósseo são: os osteoblastos 

responsáveis pela síntese dos componentes orgânicos da matriz, presentes na 

superfície óssea; osteócitos que são células maduras provenientes dos osteoblastos, 

localizadas no interior da matriz calcificada responsáveis pela secreção de 

substâncias necessárias para manutenção da matriz óssea e os osteoclastos, células 

responsáveis pela reabsorção óssea, localizadas na medula óssea, sendo 

fundamentais nos processos de remodelação óssea (Figura 1). 

Portanto, a parte orgânica da matriz óssea é sintetizada pelos osteoblastos, 

responsáveis pela sua formação. Quando cessa a síntese, já no interior da matriz, esta 

matriz óssea recém-formada será então chamada de tecido osteóide. Este tecido 

ósseo formado revela duas organizações histológicas, observadas 

microscopicamente, que caracterizam a forma imatura ou osso primário e tecido ósseo 

secundário (LIRANI, 2008). 

 

2.1.1 Células Ósseas 

 

Os tipos principais de células ósseas são os osteoblastos, osteoclastos e 

osteócitos, todas derivadas da mesma linha de células osteoprogenitoras (LIRANI, 

2008). Segundo Gartner e Hiatt (2007) as células osteoprogenitoras estão presentes 

na camada celular interna do periósteo, derivadas do mesênquima embrionário e 

possuem o potencial de diferenciar-se em osteoblastos. Os fatores que induzem o 

processo de diferenciação de células ósseas estão sob constante investigação, 

incluindo proteínas ósseas morfogenéticas, fatores de crescimento e citocinas. Ainda, 

segundo Gartner e Hiatt (2007), os osteoblastos provenientes das células 
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osteoprogenitoras são responsáveis pela produção da matriz orgânica óssea, 

secretam o colágeno e substâncias fundamentais (proteoglicanos e glicoproteínas), 

bem como, possuem receptores para o hormônio paratireoides os osteoblastos se 

encontram na superfície do osso. A maioria deles originam os osteócitos, outros 

permanecem como osteoblastos por longos períodos de tempo e alguns retornam ao 

estado de célula osteoprogenitora. Os osteócitos são células maduras (são 

osteoblastos maduros), derivadas de osteoblastos, presente no interior da matriz 

óssea calcificada. São responsáveis pela manutenção da matriz óssea, tendo a 

capacidade de sintetizar e reabsorver essa matriz (LIRANI, 2008). 

Os osteoclastos, são células grande e multinucleadas, responsáveis pela 

reabsorção do osso. São células fundamentais nos processos de remodelação óssea. 

Ao realizar a reabsorção, os osteoclastos formam depressões rasas denominadas 

lacunas de Howship, que indicam as áreas de reabsorção óssea (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2013).  

 

Figura 1 - Células do tecido ósseo com esquema representativo da distribuição e localização na matriz 

óssea das células da linha osteoblástica. 

 
Fonte: (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008) 

 

 

2.1.2 Tipos De Tecido Ósseo 

 

Macroscopicamente o osso divide-se em cortical e esponjoso. O osso cortical 

é denso, presente no eixo de ossos longos, em que a matriz de colágeno está 

organizada em forma de lamelas concêntricas, geralmente ao redor de um canal 

vascular central constituindo o sistema de Havers. Os canais centrais, contendo 

nervos e vasos sanguíneos, comunicam-se entre si e com a cavidade medular óssea 
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através dos canais de Volkmann. A superfície óssea externa é revestida por uma 

membrana denominada periósteo e a superfície interna, pelo endósteo. Ambas têm a 

função de nutrir o osso, além de servir como fonte de osteoblastos para a osteogênese 

(LIRANI, 2008).  

Microscopicamente podem ser observados dois tipos de tecido ósseo: imaturo, 

primário ou trabecular, e maduro, secundário ou lamelar. Ambos os tecidos 

apresentam as mesmas células e os mesmos constituintes da matriz, o que os diferem 

entre si é a disposição das fibras de colágeno (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

O tecido ósseo primário é uma forma imatura de osso, que corresponde ao 

primeiro tecido ósseo a se formar durante o desenvolvimento fetal e durante a 

reparação óssea. Este tecido organiza-se em trabéculas onde se encontram os 

osteoblastos produtores da matriz óssea trabecular. É um tecido rico em osteócitos e 

em feixes de colágeno dispostos irregularmente, sem orientação definida. Segundo 

Gartner e Hiatt (2007) estes feixes de colágeno não modelados são posteriormente 

substituídos e organizados como osso secundário. O tecido ósseo secundário 

corresponde a um osso maduro, formado pelos mesmos componentes do tecido 

primário. A característica principal deste tecido é a presença de fibras de colágeno 

organizadas em lamelas, paralelas umas às outras em uma disposição muito peculiar. 

Estas lamelas quando dispostas em camadas concêntricas ao redor de canais com 

vasos, constituem os sistemas de Havers, que é típico do tecido ósseo secundário. 

De acordo com Junqueira e Carneiro (2013) os sistemas de Havers comunicam-se 

entre si, com o canal medular e com a superfície óssea através de canais transversos 

ou oblíquos, chamados canais de Volkmann. 

 

2.1.3 Fratura e reparo ósseo 

 

As fraturas caracterizam-se perda da continuidade do tecido ósseo, causada 

por carga exagerada que ultrapassa a capacidade de resistência do osso ou através 

de um processo de fadiga da estrutura de um osso (VELLOSO, 2005). 

A consolidação óssea é um processo extremamente complexo que pode ser 

dividido em três estágios principais: fase inflamatória, reparo e remodelação 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). A fase inflamatória começa imediatamente após a 

fratura e ocorre aproximadamente nas primeiras duas a três semanas. No período de 

48 horas o exsudato do hematoma contém vários mediadores inflamatórios, fatores 
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angiogênicos e de crescimento liberados pelas plaquetas, células locais, mastócitos, 

macrófagos, neutrófilos e linfócitos (DYCE et al., 2004; SOUSA, 2003). Os estágios 

de reparo após fratura e sua relação com o suprimento sanguíneo são fundamentais. 

Os leitos circulatórios tanto medulares quanto periosteais proliferam muito, mas o 

sistema arterial medular representa um papel fundamental no suprimento sanguíneo 

para a formação do calo ósseo. O predomínio desse suprimento medular aumenta à 

medida que progride a fase de reparação (CROCI et al., 2003; GUIRRO, 1995; 2003; 

SOUSA, 2003). A cicatrização não ocorre sem a angiogênese, que é reconhecida 

como passo essencial na osteogênese, sendo que as células dos capilares possuem 

relação direta na formação óssea devido à sua proximidade com os osteoblastos e 

células osteoprogenitoras nos sítios de nova formação óssea. O fator de crescimento 

vascular endotelial (VEGF) atua induzindo a angiogênese, que é o processo de 

formação de novos vasos e ocorre antes da etapa de osteogênese. A indução da 

formação de uma rede de capilar no início do processo de reparação é necessária 

para que o tecido ósseo possa ser regenerado e tenha nutrientes para seu 

desenvolvimento (DYCE et al., 2004; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013; SOJO et al., 

2005). Tompson et al. (1989), sugerem que há proximidade entre a formação óssea e 

a angiogênese, confirmada pela observação da relação entre vascularização, 

diferenciação dos osteoblastos e mineralização óssea durante a osteogênese 

intramembranosa. A característica mais evidente nos estágios iniciais do processo de 

reparo é a proliferação de células do periósteo próximo à fratura. Tais células são 

precursoras de osteoblastos, que posteriormente sedimentarão a substância 

intercelular (CROCI et al., 2003). O tecido celular formado após a fratura amadurece 

e as células originam os osteoblastos ou condroblastos. Os osteoblastos depositam 

uma matriz intercelular de colágeno e polissacarídeos que se torna impregnada de 

sais de cálcio, formando o osso primário, que se transforma gradualmente, pela ação 

dos osteoblastos, em osso amadurecido, com estrutura lamelar típica, denominado 

calo ósseo (BETTI, 2004; CROCI et al., 2003). Segundo Einhorn (1998) em modelos 

animais a caracterização histológica da consolidação da fratura mostra que a 

ossificação intramembranosa ocorre sob o periósteo dentro de alguns dias após uma 

lesão. 

Ao mesmo tempo, ocorre uma resposta subperiosteal de ossificação intra 

membranosa diretamente adjacente às extremidades distais da fratura, formando um 

calo duro (GERSTENFELD et al., 2006). A transição do calo duro para o centro da 
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fratura, fornece uma estrutura semi-rígida que permite a sustentação do peso. Este 

calo é posteriormente reabsorvido e remodelado, pelas forças que atuam no osso em 

função (BETTI, 2004). Neste processo, atuam os osteoclastos e osteoblastos, 

removendo e depositando osso respectivamente (SOUSA, 2003). Essas células são 

conhecidas como Unidade Óssea Multicelular (BMU- Bone Multicelular Unit), e a 

interação de suas atividades é responsável pela remodelação óssea. “In vitro”, os 

osteoclastos reabsorvem osso em resposta a fatores liberados por osteoblastos 

estimulados. Por outro lado, a reabsorção óssea libera fatores que recrutam e ativam 

os osteoblastos (BETTI, 2004). Conforme Moraes (2006) a falha destes processos 

biológicos, bem como violação dos princípios da cirurgia ortopédica podem causar 

distúrbios na reparação de fraturas, tendo como consequência a ocorrência de união 

retardada ou não-união. Além disso, traumas, anormalidades do desenvolvimento, 

neoplasias e diversas patologias podem provocar defeitos ósseos (PERKA et al., 

2000). Vários estudos têm sido realizados na busca de um método eficaz para acelerar 

a cicatrização do osso, buscando-se preencher as falhas ósseas segmentares quando 

existe perda muito grande de tecido ósseo ou dificuldade em sua regeneração. Citado 

por Perka et al. (2000); assim, diversos materiais são utilizados como enxertos ósseos 

com o intuito de estimular a osteogênese (enxertos e implantes osteogênicos e 

osteoindutores) ou mesmo direcionar de forma mais rápida e apropriada a cicatrização 

do osso (enxertos e implantes osteocondutores). 

 

Figura 2 - Desenhos ilustrativos da reparação da fratura através da formação de tecido ósseo novo a 

partir do periósteo e do endósteo. (A) Formação do hematoma (B) Formação do calo mole (C) 

Formação do calo duro (D) Remodelação óssea. 

 

Fonte:(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013) 
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2.1.4 Remodelamento ósseo  

 

Segundo Rozen et al. (2007), estágio final do reparo da fratura compreende a 

remodelação óssea. Inicialmente este processo envolve a conversão de calo ósseo 

irregular em tecido ósseo lamelar, que é essencial para a conversão de recuperar a 

integridade mecânica do osso. 

Atividade osteoclástica inicia-se precocemente, aumentando progressivamente 

no curso da cicatrização do tecido ósseo, a fim de garantir-se a completa remodelação 

do mesmo. Se as trações forem idênticas as pré-existentes, também o osso 

neoformado assumirá estrutura idêntica ao estágio pré-lesional (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2013). Com o prosseguimento de reparação, ocorre a remodelação 

óssea, na qual o calo torna-se desnecessário, sendo reabsorvido. As trabéculas são 

formadas e orientadas ao longo de linhas de esforços tornando-se funcionais (ANDIA; 

CERRI; SPOLIDORO, 2006; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1999; SCHENK, 1996). A 

velocidade deste processo depende de alguns fatores locais e sistêmicos como o tipo 

de tecido ósseo a ser reparado (cortical ou esponjoso), presença de infecção, 

hemorragias, imobilização local, idade e alterações nutricionais (AMADEI et al., 2006; 

TAPETY et al., 2004) e hormonais (MORAES et al., 2005). 

 

2.2 BIOMATERIAIS 

 

Conforme Costa; Veinstein, (1994) os enxertos podem ser classificados em: 

enxerto autógeno obtido e transplantado no mesmo indivíduo; o enxerto alógeno, 

obtido de um indivíduo e enxertado em outro indivíduo da mesma espécie; o enxerto 

xenógeno, caracterizado pelo transplante ósseo entre indivíduos de diferentes 

espécies e o aloplásticos que são inertes, utilizados para implantação nos tecidos. 

Dentre os diferentes tipos de enxertos, o autógeno é considerado o “padrão ouro”, 

pois possui vantagens no que diz respeito às propriedades antigênicas, angiogênicas 

e é o único que mantém propriedades osteogênicas, osteoindutoras e 

osteocondutoras. 

Empresas têm desenvolvido substitutos ósseos de origem bovina, a alternativa 

mais comum de xenoenxerto a ser utilizada em lugar dos enxertos autógenos. Como 

exemplo, Zambuzzi et al. (2006) citam: Luboc®, Ne-osteo®, Bio-Oss® e Gen-Ox®. 

Pesquisas envolvendo biomateriais xenógenos vem sendo realizadas desde décadas 
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passadas, sendo encontrados trabalhos envolvendo preenchimento de defeitos 

ósseos desde os anos 60 (MIGUEL, 2009). 

Citado por Carneiro et al. (2005) a fim de avaliar o papel dos enxertos 

xenógenos orgânicos, conduziram experimento no qual defeitos ósseos em ambos os 

fêmures de coelhos foram preenchidos por partículas de osso medular bovino 

desmineralizado (Gen-Ox®), nas formas micro (0,25 – 1,0mm) e macrogranular (1,0 -

2,0mm), ou apenas por coágulo sanguíneo. Os 24 espécimes estudados foram 

submetidos a análise radiográfica e histológica após o prazo de 1, 3 e 6 meses. A 

avaliação histológica destacou a presença de reações granulomatosas do tipo corpo 

estranho envolvendo as partículas implantadas e, radiologicamente, não houve 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos (microgranular, macrogranular 

e controle) avaliados no mesmo período – tal significância foi expressa apenas quando 

da comparação entre períodos distintos. Os autores concluíram não haver influência 

do tamanho das partículas no desenvolvimento do processo reparativo, mas 

chamaram atenção para necessidade de rígido controle de qualidade na produção do 

biomaterial, a fim de que sejam removidos, efetivamente, todos os elementos 

potencialmente antigênicos.  

No ano anterior, Marins et al. (2004), também utilizando osso bovino orgânico 

durante experimento na calvária de ratos; obtiveram resultado histológico similar 

quanto à reação granulomatosa. Os autores concluíram que, quando bem controlada 

a qualidade de produção do biomaterial de origem bovina, este constitui-se em ótima 

alternativa para o reparo ósseo, devido à sua capacidade osteocondutora. 

Limeira Junior (2004), avaliando o sinergismo de diferentes ações biológicas 

para o incremento do reparo ósseo, investigou a aplicação de radiação laser sobre 

reparo de defeitos ósseos experimentais em fêmur de ratos submetidos à enxertia de 

osso bovino mineral e membrana de osso bovino descalcificada. Sete sessões de 

irradiação foram realizadas a cada 48 horas em quatro pontos em torno da ferida 

operatória, e as peças ósseas foram examinadas após 15, 21 e 30 dias do 

procedimento cirúrgico. Os autores observaram que o enxerto apresentou boas 

propriedades osteocondutivas e a laserterapia contribuiu para um reparo mais 

avançado ao longo do período de observação. 
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2.2.1 Mecanismo biológico dos biomateriais 

 

Gutierres et al. (2006) relataram que biomaterial é um elemento destinado a 

interagir com sistemas biológicos para avaliar, tratar, aumentar ou substituir qualquer 

tecido, órgão ou função do organismo. Estes autores preconizam que o mesmo deve 

ser destituído de características oncogênicas, ter resistência mecânica permitir boa 

adesividade celular à sua superfície; deve ser hemostático e esterilizável; por fim, uma 

vez aplicado, deve não somente preservar tais características, mas, simultaneamente, 

substituir a função fisiológica para qual foi criado. Um substituto ósseo é, por tanto, 

qualquer material de origem humana, animal, vegetal ou sintética, com validade tanto 

para a reconstituição do capital ósseo quanto para o reforço estrutural deste ou 

preenchimento de uma perda de origem traumática ou ortopédica. 

Os enxertos ósseos podem atuar por 3 diferentes mecanismos para o processo 

de formação óssea: osteogênese, osteoindução ou osteocondução, ou por meio de 

uma combinação desses mecanismos. 

 

2.2.1.1 Osteogênese 

 

Segundo Lane et al. (1998) trata-se de um termo que denota os elementos celulares 

do enxerto que sobreviveram ao transplante e estão ativamente produzindo osso novo. O 

osso autógeno é o único material de enxerto disponível com propriedade osteogênica. 

A osteogênese é a formação de novo osso a partir de células mesenquimais 

indiferenciadas e células osteoprogenitoras vivas provenientes do enxerto ou oriundas do 

hospedeiro. Essas celulas papel importante como progenitoras de osteoblastos, e são 

responsáveis por metade do equilíbrio homestático anabólico e também regulam a 

osteoclastogênese através da expressão do RANKL e OPG. Diferentes conjuntos de 

mediadores moleculares interagem com células locais e circulantes para coordenar a 

cascata de cicatrização: estimuladores de inflamação (interleucina 1 e 6), estimuladores 

de proliferação (TGF-beta), fator de crescimento insulina (IGF), fator crescimento de 

fibroblastos (FGF), fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF). Os efeitos da esta molécula sobre a proliferação 

e diferenciação de células indiferenciadas foram bem descritas in vitro (BIELBY, 2007). 

Na fase aguda do reparo ósseo ocorre uma diminuição do fornecimento de sangue 

e da tensão de oxigênio levando a uma hipóxia tecidual. O lançamento de numerosas 
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citocinas e fatores de crescimento induz o processo de cura da inflamação, angiogênese, 

condrogênese e finalmente a osteogênese. Células mesenquimais normalmente 

encontradas na medula óssea, periósteo, vasos sanguíneos e tecidos moles adjacentes 

se diferenciam células condrogênicas e células osteogênicas, proliferando-se. Os 

osteoblastos formam osso diretamente através de ossificação intramembranosa, 

enquanto os condroblastos iniciam um processo de formação de cartilagem no local do 

defeito, a qual é posteriormente substituído por osso através de ossificação endocondral. 

Todos estes processos estão sob a influência dos fatores de crescimento, das 

interleucinas 1 e 6 e das proteínas ósseas morfogêneticas ósseas (MICLAU, 2000). 

 

2.2.1.2 Osteoindução 
 

A osteoindução é a formação de tecido ósseo a partir da diferenciação dos 

fibroblastos do tecido conjuntivo em osteoblastos. O processo de osteoindução é o 

processo pelo qual a osteogênese é induzida e envolve a formação de novo osso a partir 

do recrutamento de células imaturas e sua diferenciação em células osteoprogenitoras. 

Os materiais homógenos e os autógenos são os agentes osteoindutores mais usados em 

Implantodontia. O osso liofilizado desmineralizado apresenta diferenças no potencial de 

osteoindução conforme o método de obtenção, tempo de retirada do osso após morte do 

doador, temperatura de armazenamento, tamanho de partícula e idade do doador 

(GIANNOUDIS et al., 2005). 

A osteoindução é o processo que sustenta a mitogênese de células 

mesenquimais indiferenciadas induzindo à formação de células osteoprogenitoras 

com capacidade de formar novo osso. Diferentemente de materiais osteocondutores, 

substâncias osteoindutoras provocam a formação óssea em locais extra-esqueletais 

(EINHORN, 1998).  

A indução óssea é caracterizada por uma sequência de múltiplos passos, em 

que as fases dessa cascata são a quimiotaxia, a mitose e a diferenciação em 

cartilagem e/ou osso. Verificou-se o desenvolvimento ósseo endocondral, a influência 

das BMPs na indução óssea in vivo e in vitro. A quimiotaxia e a migração das células 

mesenquimais ocorrem no primeiro dia; a proliferação (mitose), até o terceiro dia; a 

diferenciação em condroblastos, no quinto dia; a cartilagem hialina, no sétimo dia; a 

calcificação da matriz hipertrófica da cartilagem, no nono dia; a invasão vascular e 

angiogênese, no décimo dia; a formação óssea no décimo e décimo primeiro dias; a 
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remodelação do osso, no décimo segundo ao décimo oitavo dia e a diferenciação in 

situ da medula hematopoiética, do décimo oitavo ao vigésimo primeiro dia (REDDI, 

1997).  

A osteoindução caracteriza-se pela habilidade que algumas moléculas 

possuem de promover a formação óssea (YOON, 2002). A osteoindução não depende 

apenas das células do hospedeiro, mas, também, da presença de células 

mesenquimais indiferenciadas. A potencialidade da osteoindução vai depender da 

habilidade que certa molécula e um determinado local têm para induzir células 

mesenquimais indiferenciadas a formar osso. A formação óssea é influenciada por 

muitos fatores, sendo o suprimento sangüíneo o mais importante, pois aumenta a 

oxigenação tecidual e, conseqüentemente, a formação de colágeno, a proliferação de 

fibroblastos e capilares, a atividade de osteoblastos e osteoclastos, além da formação 

e da mineralização do calo ósseo (OKUBO et al., 2000). 

 

2.2.1.3 Osteocondução 
 

É o processo que favorece a proliferação, migração e maturação de 

osteoblastos e a aposição do osso diretamente sobre o material. Os materiais 

osteocondutores servem, portanto, como arcabouço para a proliferação do tecido 

ósseo perdido (CARVALHO, 2004), sustentando uma estrutura por onde proliferam 

vasos sanguíneos, trazendo então, os componentes necessários para a formação 

óssea. Os materiais osteocondutores não apresentam reação tóxica, e os mais 

comuns são os enxertos xenógenos (Oriundos de outras espécies – usualmente 

bovina) e os enxertos aloplásticos (derivados inorgânicos, como fosfato tricálcio e 

hidroxiapatita sintética) (GATTI, 2001). 

A osteocondução é a capacidade de o enxerto auxiliar a cicatrização através 

do seu arcabouço micro e macroscópico permitindo a infiltração vascular e a migração 

interna de elementos celulares envolvidos na formação do osso como células 

mesenquimais indiferentenciadas, osteoblastos, osteoclastos, entre outros. 

Normalmente, a osteocondução é mais eficiente quando outras propriedades como a 

osteoindução e a osteogêneses estão presentes no mesmo material. A 

osteocondução parece ser otimizada em dispositivos que imitam não só a estrutura 

física do osso, mas também composição química do mesmo (GIANNOUDIS, 2005). 
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Quadro 1 - Classificação dos biomateriais substitutos ósseos. 

BIOMATERIAIS SUBSTITUTOS ÓSSEOS 

ORIGEM 

(BATISTA JUNIOR, 1999) 

• Autógenos (obtidos a partir do próprio individuo) 

• Alógenos (Oriundo de uma mesma espécie. Obtido em banco 

de ossos humanos na versão desmineralizada, liofilizada e 

desidratada por congelamento, ou não desmineralizada, 

desidratada por congelamento) 

• Xenógenos (Oriundos de outras espécies – usualmente 

bovina) 

• Aloplásticos (Derivados inorgânicos, como fosfato tricálcio e 

hidroxiapatita sintética) 

COMPOSIÇÃO QUIMICA 

(GUTIERRES et al., 2006) 

• Metais e ligas metálicas (Titânio) 

• Cerâmicas (Materiais à base de fosfato de cálcio: fosfato 

tricálcio, hidroxiapatita) 

• Polímeros (Poliuretana de mamona, ácido poli-L-lático 

[PLLA], ácido poli-lático-co-ácido glicólico [PLGA]) 

• Compósitos (Biovidro-polihidroxibutirato) 

MECANISMO DE AÇÃO 

(TUDOR et al., 2008) 

• Osteocondutores (Geralmente inorgânicos, suportam o 

crescimento ósseo ao longo de uma superfície de contato. 

Sobre eles aloca-se tecido ósseo formado a partir de células 

osteoprogenitoras pré-existentes) 

• Osteindutores (Induzem a diferenciação osteoblástica a partir 

de células mesenquimais indiferenciadas) 

• Osteopromotores (Impedem que células distintas, como 

fibroblastos, preencham a região em detrimento dos 

osteoblastos, cuja proliferação é mais lente) 

• Osteogênicos (Geralmante orgânicos, estimulam a formação 

óssea diretamente a partir de osteoblastos) 

Fonte: (MIGUEL, 2009) 

 

2.3 LASER TERAPÊUTICO 

 

Laser é uma abreviação de light amplification by the stimuled emission of 

radiation, que corresponde à amplificação da luz por emissão da estimulação da 

radiação dor (GUIRRO; GUIRRO, 2004). A laserterapia é uma opção de tratamento na 

clínica diária utilizado em técnicas diferentes e para várias condições terapêuticas. É 

fundamental que se conheça os efeitos e técnicas que o laser pode proporcionar.  
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2.3.1 O laser de baixa intensidade e sua aplicação  

 

O laser de baixa intensidade (LBI) tem sido usado desde o final da década de 

1960, sendo a sua potência de radiação tão baixa (de 2 a 30 mW) megawatt que os 

efeitos biológicos ocorrem devido aos efeitos direto da irradiação e não como 

resultado do aquecimento. O seu poder de penetração não vai além de poucos 

milímetros, sendo que a sua energia é absorvida nos diferentes 7 extratos da pele. As 

diferenças entre os equipamentos de laser terapêutico e cirúrgico são várias. Além 

dos diferentes comprimentos de onda, os quais determinam a sua profundidade de 

penetração, a potência é um dos fatores que caracterizam a sua indicação, sendo 

necessária potência de 1 a 5W para a vaporização dos tecidos superficiais, de 5 a 

20W (Watt) para incisões superficiais e de 20 a 100W para incisões profundas 

(GUIRRO; GUIRRO, 2004). A laserterapia de baixa intensidade segundo Ohshiro e 

Calderhead (1988) é uma denominação genérica que define a aplicação terapêutica 

de lasers e diodos superluminosos monocromáticos de intensidade relativamente 

baixa utilizado desde 1962. 

Pode-se citar como efeitos terapêuticos do laser de baixa potência o efeito 

proliferativo, que aumenta a neo-angiogênese, síntese de fibroblastos, colágeno e 

ATP (adenosina trifosfato); efeito fibrinolítico, que facilita a fibrinólise; efeito anti-

edematogênico, que facilita o retorno venoso-linfático, devido à ação vasodilatadora 

dos capilares; efeito antiinflamatório, que interfere na síntese de prostaglandinas;  

efeito analgésico, que libera substâncias quimiotáxicas, que estimulam a liberação de 

endorfinas; e um possível efeito bactericida, pelo aumento da quantidade de interferon 

e pelo efeito direto na membrana bacteriana
 
(KARU, 1982). 

Os fenômenos da reflexão, transmissão, difusão e absorção devem ser levados 

em consideração (Figura 3) 

A reflexão refere-se à parte da luz que é refletida e perdida; a transmissão está 

relacionada à luz que atravessa toda a espessura do tecido alvo; espalhamento ou 

difusão diz respeito à parte da luz que se espalha pelo tecido, perdendo sua potência; 

a absorção é a luz assimilada por um componente do tecido como água, hemoglobina, 

melanina (GENOVESE, 2000). 
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Fonte: (ADOLPH, 2008, p. 14) 

 

Segundo Veçoso (1993) a absorção causa 3 efeitos primários: bioquímico, 

bioelétrico e bioenegético. Esses efeitos por sua vez, darão origem a outros efeitos 

fisiológicos com uma maior profundidade e extensão considerados efeitos 

secundários como estímulo à microcirculação, através de uma rede capilar que se 

inicia junto à arteríola e se abre ou se fecha mediante a atuação do músculo esfíncter 

pré-capilar. O laser age indiretamente nesse músculo através de mediadores químicos 

produzindo sua abertura constante e consequentemente vasodilatação que pode se 

manifestar à menor distância dependendo da potência de irradiação e o aumento da 

troficidade local: o laser ativa a produção de adenosina trifosfato (ATP) mitocondrial e 

disto deduzem-se que ocorra um aumento na velocidade mitótica celular. Este efeito 

aumenta os processos de reparação levando a um aumento da velocidade de 

regeneração das fibras nervosas estimulando a reparação do tecido ósseo (AGNES, 

2009; TUNER; HODES, 2010). 

Assim nota-se que a reparação óssea é determinada pela troficidade local e que 

o aumento da velocidade mitótica é responsável pelo aumento da velocidade de 

reparação óssea. Os efeitos fisiológicos da irradiação do laser vão depender da 

Dosimetria Energética que consiste na relação entre a energia transmitida por um 

emissor laser e a superfície de irradiação do raio de luz, podendo ser expressa em 

joules por centímetro quadrado (J/cm²), os parâmetros de densidade são: efeito 

antiálgico – 2 a 4 J/cm² (Joules por centímetro quadrado); efeito anti-inflamatório de 1 

a 3 J/cm²; efeito regenerativo de 3 a 6 J/cm²; efeito circulatório de 1 a 3 J/cm² (AGNES, 

2009; TUNER; HODES, 2010). 

Figura 3 - Interação dos raios laser com os tecidos. 
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Quanto a irradiância ou densidade de potência (DP), é a potência óptica de 

saída do laser em watts, dividida pela área irradiada em cm². A densidade de energia 

(DE) ou fluência é a irradiância multiplicada pelo tempo de exposição dado em 

segundos, DE em Joules/cm² (AGNES, 2009; TUNER; HODES, 2010). 

Agnes (2009) descreve um cálculo do tempo de aplicação da densidade 

energética consegue-se através da equação:  

Tempo em segundos T(s)=DE (Joules/cm²) x Área irradiada(cm²)/Potencia (W). 

Porém, com a evolução dos equipamentos de laser de baixa potência, não há 

mais necessidade de cálculo, pois este é avaliado de forma automática. 

 

2.3.2 Tipos de laser na fisioterapia 

 

Na fisioterapia são utilizados lasers com potência inferior a 1W, que são os 

lasers de Hélio-Neônio (He-Ne), o laser de Arsenieto de Gálio (As-GA), o Arsenieto 

de Gálio de Alumínio (Al-As-Ga) e o AsGaAip. O laser He-Ne se baseia em uma mistura 

gasosa de Hélio e Neônio com potência variando entre 5 e 30mw e comprimento de 

onda de 632.8nm que está situada dentro da faixa visível do espectro de luz, mais 

precisamente na região de cor vermelha (TUNER; HODES, 2010). 

O laser As-Ga tem sua radiação obtida pelo estímulo de um diodo semicondutor, 

formado por cristais de Arsenieto de Gálio, com comprimento de onda variando entre 

790 e 850nm, que está situado fora da faixa de luz, ou seja, infravermelho (AGNES, 

2009). 

O laser Al-As-Ga, com comprimento de onda variando entre 790 e 850nm (o 

mais utilizado atualmente é o de 830nm) está situado fora da faixa visível do espectro 

de luz, mais precisamente na faixa do infravermelho, com potência variando entre 20 

e 100mw (AGNES, 2009; TUNER; HODES, 2010). 

O AsGaAip produz luz com comprimento de onda variando entre 635 e 690nm 

que está situada dentro da faixa visível do espectro de luz, mais precisamente na região 

de cor vermelha, com potência variando entre 1 e 50mw (AGNES, 2009; TUNER; 

HODES, 2010) Tabela. 
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Quadro 2 - Adaptação do comprimento de onda e frequência aproximados da sequência de cores 

formadas na região visível. 

 

Fonte: (GRACIANO, 2011). 

 

2.3.3 Efeito do laser na osteogênese 

 

Estudos com os procedimentos da terapia a laser de baixa potência (LLLT) 

sugerem que a osteogênese pode ser estimulada pela irradiação de laser de HeNe de 

baixa intensidade (TAJALI et al., 2010). 

Pires et al. (2010), com experiências em fraturas induzidas (manualmente) em 

tíbias de ratos, verificaram aumentos na vascularização e regeneração óssea, quando 

irradiados por laser de AsGA. Estes pesquisadores usaram uma energia incidente de 

50 m J/cm, irradiando os animais diariamente, durante 1 segundo. Entretanto, não 

informaram o diâmetro do feixe ou a densidade de energia utilizada. 

Bossini et al. (2012) aplicaram doses entre 60 e 120 J/cm2, utilizando um 

aparelho de laser no espectro infra-vermelho de 830nm, sobre um furo feito na cortical 

de tíbias de ratos machos. Através de métodos imuno histoquímicos e propriedades 

biomecânicas, verificaram a ocorrência do aumento da calcificação nos animais 

irradiados. Bayat et al. (2009) irradiaram fraturas completas de tíbias de ratos com 

duas doses de 28,6 e 382,2 J/cm2 cada, com um aparelho de laser de intensidade 10 

mw, aplicados diariamente sobre a lesão óssea experimental em tíbia durante 14 dias. 

Usando medidas biomecânicas, como carga máxima e dureza estrutural da tíbia, eles 

concluíram que houve aceleração do reparo ósseo com a irradiação do laser. 
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Anteriormente Luger et al. (1998), analisaram o efeito do laser de HeNe no 

reparo ósseo em ratos machos, linhagem Wistar, submetidos a doses de 3,15; 31,5 e 

94,5 J/cm2. Foram feitas análises histológicas qualitativas pela Microscopia de Luz, e 

análises da organização estrutural em 3D através de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Foi utilizado um laser de baixa intensidade (1 mW), com a intenção 

de minimizar a indução de eventuais reações térmicas. Nas tíbias irradiadas com 

doses de 31,5 e 94,5 J/cm2 foi observada uma evidente aceleração na formação 

óssea. Os melhores resultados foram observados nas tíbias que receberam doses de 

94,5 J/cm2. Entretanto, as tíbias que receberam doses bem menores (3,15 J/cm2) não 

apresentaram, aparentemente, nenhuma diferença em relação aos resultados 

observados nas tíbias do grupo controle. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste estudo foi analisar e comparar a reparação óssea em tíbias de 

ratos com e sem enxerto submetidos a terapia à laser ou não. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar o efeito do laser Diodo de Arseneto de Gálio à 830nm em defeito 

ósseo de tíbia de rato; 

• Avaliar o efeito da matriz orgânica porosa liofilizada bovina em defeito 

ósseo de tíbia de rato;; 

• Avaliar o efeito da associação da matriz orgânica porosa liofilizada 

bovina com laserterapia 830nm em defeito ósseo de tíbia de rato; 

• Avaliar comparativamente os tratamentos supracitados com a reparação 

óssea sem intervenção adicional em defeitos ósseos de tíbias de ratos. 
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EFEITO DO LASER NO REPARO DE FALHA ÓSSEA, COM OU SEM ENXERTO 
DE BIOMATERIAL, EM RATOS 

 

Effect of laser on bone failure repair with or without biomaterial graft in rats. 
 

RESUMO 

 

O uso da terapia a laser de baixa potencia (TLBP) e biomateriais têm 

demonstrado resultados promissores quanto à consolidação óssea, no entanto são 

escassos os trabalhos que comparam os efeitos sinérgicos. Foram utilizados quarenta 

ratos machos da linhagem Wistar com peso entre 250 a 300 gramas, divididos em 

quatro grupos: Grupo controle (GC); Grupo laser (GL); Grupo enxerto (GE) e Grupo 

laser e enxerto (GLE) nos quais foram realizados os tratamentos propostos e 

avaliados com 15 dias e 30 dias. Os defeitos ósseos foram realizados na região medio 

proximal da tíbia esquerda com uma broca circular diamantada de 2 mm de diâmetro. 

Os tratamentos com laser iniciaram após 24 horas da intervenção cirurgica. O GC foi 

submetido ao procedimento cirúrgico mas não recebeu enxerto nem laser, o GE 

recebeu enxerto no procedimento cirúrgico mas não recebeu tratamento com laser 

posterior, o GL não recebeu enxerto mas recebeu tratamento a laser e o GLE recebeu 

enxerto no procedimento cirúrgico e laser posteriormente. Os grupos que receberam 

laser, foram tratados em dias alternados, transcutaneamente em tres pontos em torno 

da ferida cirúrgica. Cada ponto recebeu uma dose de 6J/cm² e a dose total diária foi 

de 18J/cm². Eutanásia foi realizada após 15 e 30 dias, os animais foram radiografados 

e  o material foi coletado para avaliação histológica. Dentro dos parâmetros definidos 

pelo presente estudo, pode-se observar que a associação da terapia a laser e enxerto 

ósseo bovino foi benéfica na organização do tecido no (15 dias), quanto na quantidade 

de osso neoformado no 1° tempo experimental (15 dias). De acordo com a 

metodologia utilizada e a análise dos resultados obtidos, conclui-se que 

qualitativamente, a associação entre a terapia laser de baixa intensidade e o enxerto 

ósseo bovino resultou em efeito biomodulador positivo com melhor organização 

tecidual nas fases iniciais do reparo e formação precoce de osteóide quando 

comparado com apenas enxerto e o controle.  

 

Palavras-chave: Biomateriais. Consolidação óssea. Laserterapia.  

 

ABSTRACT 

 
The use of low potency laser therapy (TLBP) and biomaterials have shown promising 

results regarding bone healing, however there are few studies comparing the 

synergistic effects. Forty male Wistar rats weighing 250-300 grams were divided into 

four groups: Control group (GC); Laser group (GL); Group graft (GE) and group laser 

and graft (GLE) in which the proposed treatments were performed and evaluated at 15 

days and 30 days. Bone defects were performed in the proximal medial region of the 

left tibia with a circular diamond drill bit 2 mm in diameter. The laser treatments started 

after 24 hours of the surgical intervention. The GC was submitted to the surgical 

procedure but did not receive a graft or laser, the SG received graft in the surgical 

procedure but did not receive treatment with posterior laser, the GL had no graft but 
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received laser treatment and the GLE received graft in the surgical procedure and 

laser. Groups that received laser were treated on alternate days, transcutaneously at 

three points around the surgical wound. Each point received a dose of 6J / cm
2
 and 

the total daily dose was 18J / cm
2
. Euthanasia was performed after 15 and 30 days, 

the animals were radiographed and the material was collected for histological 

evaluation. Within the parameters defined by the present study, it can be observed that 

the association of laser therapy and bovine bone graft was beneficial in the 

organization of the tissue in the (15 days), as well as in the amount of newly formed 

bone in the first experimental time (15 days) . According to the methodology used and 

the analysis of the results obtained, it was concluded that qualitatively, the association 

between low-intensity laser therapy and bovine bone graft resulted in a positive 

biomedulatory effect with better tissue organization in the early stages of repair and 

early training of osteoid compared to graft and control alone. 

 

Key words: Biomaterials. Bone consolidation. Laser therapy. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a fisioterapia tem atuado constantemente nos estudos de 

laserterapia para melhorar o seu entendimento e suas possíveis respostas celulares, 

visando buscar parâmetros ópticos adequados. O interesse nesta área deve-se, 

principalmente, aos fatores da interação do laser com tecidos ósseos, promovendo 

efeitos favoráveis na busca de melhor resposta no processo de reparação, lembrando 

que o tecido ósseo é um dos tecidos com maior capacidade de reparação, exibindo 

um potencial de regeneração surpreendente, capaz de restaurar perfeitamente sua 

estrutura original e suas propriedades mecânicas (TAJALI et al., 2010). 

Não existe um protocolo estabelecido ou parâmetros ópticos preconizados na 

literatura, usando por vezes, fluências altas e baixas conseguindo resultados 

satisfatórios. Os parâmetros mais utilizados situam-se nas fluências baixas, pois 

acredita-se que doses elevadas poderiam inibir e prejudicar o processo de reparo 

(PIRES-OLIVEIRA et al., 2010). 

Já, há muitos anos, Jarcho et al. (1977) mostraram que à literatura mundial, 

existe unanimidade em designar o enxerto autógeno como o melhor e mais bem aceito 

material para tratamento dos defeitos ósseos. Contudo, a necessidade de uma cirurgia 

adicional em área doadora, diferente da área receptora, torna-se um inconveniente 

para muitos pacientes que não aceitam a intervenção em outras regiões do corpo. Em 

muitos casos também, a quantidade de enxerto disponível não é suficiente para o 

preenchimento da área receptora. Com o intuito de recuperar e/ou manter volume e 

qualidade óssea em regiões que perderam suas conformações anatômicas, o reparo 
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das feridas ósseas e um tema altamente estudado, sendo que diversas pesquisas têm 

procurado desenvolver ou aperfeiçoar novos e promissores materiais biocompatíveis.  

Logo Trelles et al. (1987) relatam o quanto os biomateriais proporcionam ao 

paciente submetido a uma intervenção cirúrgica uma maior rapidez na cicatrização 

tecidual, reparando os tecidos moles, ósseo e nervoso; reduzindo o edema e o 

desconforto no pós-operatório. 

Entretanto, a associação da terapia a laser de baixa potência com enxertos 

para tratamentos de defeitos ósseos é recente Khandra et al. (2004). Na pesquisa 

demonstra que a ação da laserterapia sobre o reparo e a remineralização óssea foi 

benéfica nos primeiros 15 dias de tratamento, promovendo formação óssea nos 

defeitos esqueléticos. Também foi demonstrado um resultado positivo no reparo 

ósseo no grupo laser (GL) comparado com grupo controle (GC). Uma ação favorável 

na estimulação óssea foi observada por Silva e Camili (2006). 

Frente ao exposto, há poucos relatos de investigações sobre a associação da 

TLBP com biomateriais de enxerto, particularmente nas fases iniciais do processo de 

reparação. Desta forma, justifica-se a realização do presente estudo que “in vivo” 

analisou e comparou a consolidação óssea em defeitos de tíbias de ratos com terapia 

à laser associado ou não ao biomaterial (matriz óssea desmineralizada - GEN-OX) 

com 15 dias e 30 dias em tíbia de ratos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esta pesquisa foi realizada após a aprovação do Comitê de Ética de uso de 

animais da Universidade de Cuiabá (CEUA-UNIC) sob o protocolo n° 002/2017. Esta 

pesquisa está em conformidade com a Lei 11.794 de 08 de outubro de 2008, do 

decreto n° 6.899 de 15 julho de 2009, e com normas editadas pelo Conselho Nacional 

de Controle da Experimentação Animal (CONCEA). 

O modelo animal escolhido para este estudo foi o rato da espécie Wistar 

albinus. Um total de quarenta (40) animais machos, clinicamente sadios, adultos 

jovens, pesando entre 270 e 320 gramas foram obtidos e mantidos no Biotério Hospital 

Veterinário da Universidade de Cuiabá (BIOVET). Foram acompanhados diariamente 

por pessoal especializado, sendo alimentados com ração sólida e água em condições 

adequadas de temperatura e luminosidade. Os animais foram selecionados 

aleatoriamente, divididos em quatro grupos e mantidos em gaiolas plásticas cobertas 
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por armação metálica e com assoalho forrado por papel picado. Cada um dos quatro 

grupos foi dividido em dois subgrupos e organizados da seguinte maneira (Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Organização dos grupos animais. 

GRUPO SUBGRUPO 
15 dias* 

SUBGRUPO 
30 dias** 

N° DE 
ANIMAIS 

Grupo 

Controle 

GC6 

GC7 

GC8 

GC9 

GC10 

GC1 

GC2 

GC3 

GC4 

GC5 

10 

Grupo 

Laser 

GL6 

GL7 

GL8 

GL9 

GL10 

GL1 

GL2 

GL3 

GL4 

GL5 

10 

Grupo 

Enxerto 

GE6 

GE7 

GE8 

GE9 

GE10 

GE1 

GE2 

GE3 

GE4 

GE5 

10 

Grupo 

Laser 

Enxerto 

GLE6 

GLE7 

GLE8 

GLE9 

GLE10 

GLE1 

GLE2 

GLE3 

GLE4 

GLE5 

10 

*15 - subgrupos que foram sacrificados em 15 dias 

** 21 - subgrupos que foram sacrificados em 30 dias 

 

Todas as gaiolas foram devidamente etiquetadas durante todo o período de 

estudo, conforme o grupo e o período de observação que foi de 15 e 30 dias após as 

cirurgias. Nas etiquetas aderidas às gaiolas estava registrado o número do animal, 

subgrupo correspondente, datas da cirurgia e da eutanásia, datas das sessões de 

irradiação e o nome do pesquisador. 

Os procedimentos de manipulação e alimentação foram realizados 

diariamente. Após as cirurgias, os animais foram acompanhados in loco durante todo 

o trabalho a cada 24 horas, e trocando-se os papeis e gaiolas a cada 48 horas. 

Para as cirurgias foram utilizados os instrumentais de rotina agrupados em kits-

cirúrgicos, cada qual contendo: um cabo de bisturi, porta agulha,  pinça de dissecção, 

tesoura de Metzembaum e duas espátulas nº 07. Para a perfuração do osso foi 

utilizada broca circular diamantada 2,0 mm, sob irrigação com solução salina. Para a 

manipulação e colocação do enxerto, foram utilizadas cubas especiais e curetas. 

O enxerto utilizado foi matriz desmineralizada de osso bovino (Genius, Baumer 
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S.A.) que constitui matriz orgânica porosa liofilizada extraída do osso cortical bovino 

com rápida reabsorção. Material natural, reabsorvível que apresenta porosidade 

semelhante ao tecido ósseo natural. Todas as cirurgias foram realizadas utilizando o 

instrumental cirúrgico organizado em conjuntos individuais, esterilizados, bem como 

equipamentos de proteção individual e observando-se todos os princípios rotineiros 

de assepsia. Para a realização dos defeitos ósseos foram realizadas cirurgias nos 40 

animais, protocolo anestésico foi utilizado uma mistura de 0,1ml de cloridrato de 

cetamina (Ketamina ou Ketamin) e 0,1ml do relaxante muscular cloridrato de xilazina 

(Rompun) para cada 100g de massa corporal. Foi realizada tricotomia dos pelos do 

membro pélvico esquerdo. Com a pele exposta e livre de pêlos, procedeu-se a 

antissepsia com álcool iodado 1% e isolamento utilizando-se compressas previamente 

preparadas para este fim (figura 4a). 

Com o animal posicionado em decúbito lateral direito, o acesso cirúrgico a 

região médio proximal da tíbia esquerda foi realizado por meio de uma incisão na pele 

e tecido subcutâneo utilizando-se bisturi Bard Parker montado com lâmina nº 15, 

realizada seguindo o longo eixo do osso, com extensão aproximada de 1cm (figura 

4b). 

Após incisão da fáscia muscular, a musculatura da região foi divulsionada com 

auxílio de uma tesoura tipo Metzembaum curva e uma pinça de dissecção, até a 

exposição do periósteo.  

Em seguida, o periósteo foi também incisado, ao longo da área óssea a ser 

exposta, e descolado utilizando-se para isto a extremidade menor de uma espátula nº 

7, afastando-se delicadamente os tecidos adjacentes por meio das extremidades 

maiores de duas espátulas similares. 

Com a exposição do tecido ósseo e com o objetivo de padronizar o modelo de 

defeito ósseo que foi descrito por Lirani (2008) foi realizado um defeito ósseo com uso 

de broca 2,0 mm acoplada a uma peça de mão com motor de alta rotação (figura 4c). 

Todas as perfurações foram feitas sob irrigação constante de solução fisiológica estéril 

de cloreto de sódio a 0,9%. O motor cirúrgico utilizado para a confecção dos defeitos 

ósseos foi um motor modelo BELTEC Sistema de reversão da rotação da broca. 

Aprovado pelo INMETRO. 

O Grupo Enxerto e Grupo Laser Enxerto (GE, GLE), após o preparo final do 

defeito ósseo, receberam o enxerto, o qual foi manipulado de acordo com as 

recomendações do fabricante e aglutinado diretamente no defeito com o coágulo 
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sanguíneo (figura 4d). 

Imagens radiográficas foram realizadas, em todos os animais, imediatamente 

à cirurgia. Foram realizados também aos 15 e 30 dias de pós operatório.  

O aparelho de Laser utilizado foi (Laserpulse Ibramed®, GaAs, Caneta Laser 

660nm e 830nm), (Registro na Anvisa – 10360310030) sendo que foi utilizado com 

potência de 40mW e comprimento de onda de 830nm, emissão contínua. 

Os animais dos grupos submetidos a laserterapia, subgrupo com 15 dias GL, 

GLE receberam um total de sete aplicações de radiação Laser λ830nm, 40mW, em 

emissão contínua, uma a cada 48 horas, transcutaneamente, sendo que a primeira 

dose foi ministrada após 24 horas a cirurgia e outro subgrupo de 30 dias GL, GLE 

receberam o total de 14 aplicações, conforme protocolo empregado em trabalhos 

anteriores (LIMEIRA JÚNIOR, 2001; GERBI, 2001). 

A irradiação foi realizada por contato direto, com a fibra óptica posicionada 

perpendicularmente, em três pontos cutâneos ao redor da ferida cirúrgica. Cada ponto 

recebeu uma dose de 6J/cm2, perfazendo a dose de 18J/cm2 por sessão. Ao final do 

tratamento a dose total foi de 126J/cm2 e 252 J/cm2 respectivamente. Para 

padronização do local da irradiação, durante a colocação da fibra óptica (0,60mm de 

diâmetro) laser, os animais irradiados foram adaptados em uma garra plástico com 

um furo no local ideal. 

No pós-operatório os ratos receberam uma dose de 2,5mg/kg de flunixina 

meglumine via subcutânea a cada 12 horas, por um período de três dias. Como 

profilaxia antimicrobiana foi administrada uma única dose de Pentabiótico Veterinário 

(benzilpenicilina benzatina 600.000UI, benzilpenicilina procaína 300.000UI, 

benzilpenicilina potássica 300.000UI, sulfato de dihidroestreptomicina 250mg e sulfato 

de estreptomicina 250mg) por via intramuscular, na dose de 0,1ml para cada 100g de 

peso corpóreo do rato. 

Para a obtenção das amostras teciduais, os animais foram submetidos a 

eutanásia de acordo com o período proposto de 15 e 30 dias após as cirurgias. Após 

a constatação da morte do animal, foi realizada uma incisão longitudinal 

acompanhando a cicatriz cutânea existente, ao longo do osso da tíbia operado. Após 

a cuidadosa exposição óssea e localização do defeito ósseo. 

Os espécimes obtidos foram colocados em tubos previamente preparados e 

etiquetados, contendo solução de formalina tamporada 10%, e em seguida 

encaminhados ao Laboratório de Patologia do Hospital Veterinário da Universidade 
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de Cuiabá (HOVET UNIC) para procedimento laboratorial. 

Após o período de fixação, as amostras foram descalcificadas em solução de 

ácido nítrico 7% por um período de aproximadamente 12 horas. Em seguida as peças 

foram processadas e incluídas em parafina. Para o corte dos blocos de parafina com 

as peças, utilizou-se um micrótomo LEICA® RM2125RTS (Alemanha). 

Os cortes no sentido longitudinal da ferida foram realizados em micrótomo com 

espessura de 6μm, preparados em laminas. E corados pelas técnicas de Tricrômico 

de Masson. 

 

Figura 4 - Sequência de procedimentos da cirurgia. 

 

a- tricotomia dos pelos da região tibial esquerda, b- afastando-se delicadamente os tecidos adjacentes, 

c- defeito realizado com broca 2mm na tíbia esquerda, d- enxerto utilizado matriz desmineralizada de 

osso bovino. 

 

 

RESULTADOS 

 

GRUPO CONTROLE 

No grupo controle, composto por 10 animais, dois vieram a óbito durante o 

procedimento cirúrgico. Aos 15 dias, foram eutanasiados quatro animais, em um 

animal (25%) visualizou-se necrose acentuada no tecido ósseo. Em dois animais 

(50%) visualizou-se infiltrado inflamatório leve composto por discreta quantidade de 

macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Em todas as amostras (100%) observou-se 

formação de tecido de granulação caracterizado pela presença neovascularização 

variando de leve a moderada, associada a deposição de leve a moderada de tecido 

conjuntivo fibroso. Nota-se ainda formação trabéculas ósseas variando de leve a 

moderada em três amostras (75%), nestes animais apesar observada formação de 

tecido ósseo, este não estava totalmente aderido ao tecido e ainda havia associação 

com tecido de granulação, portanto ainda em processo de cicatrização (figura 5). Nos 
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quatro animais com 30 dias de experimento, em duas amostras (50%) observou-se 

infiltrado de leve a moderado de macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Em três 

amostras (75%) visualizou-se formação de tecido de granulação, com 

neovascularização variando de leve a moderada. Em duas amostras (50%) havia 

deposição de tecido conjuntivo fibroso variando de leve a moderado, assim como 

visualizou-se em duas amostras (50%) neoformação óssea (osso trabecular). Em um 

destes animais (25%) havia neoformação óssea totalmente aderida ao tecido 

adjacente sem associação com tecido de granulação (Figura 6). 

 

Figura 5 -Amostra controle 6 com 15 dias tratamento. a – imagem histologica corado pela 

técnica Tricrômico de Masson. b – imagem radiografada depois da eutanásia, c- imagem macroscopica 

após necropsia. 

 
Fonte: Do autor. 

 

Figura 6 - Controle 2 com 30 dias tratamento, a imagem histologica corado pela técnica Tricrômico de 

Masson. b – imagem radiografada depois da eutanásia, c- imagem macroscopica após necropsia. 

Amostra 

Fonte: Do autor. 
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Tabela 1 - Intensidade das alterações ósseas observadas nos camundongos do grupo controle 

Legenda: - (ausente), + (leve), ++ (moderado), +++ (acentuada) 
 

 

 

Grupo Controle  Tempo tto Necrose  Inflamação   Neovascularização   Tec. Conj 
Fibroso  

Aderido 
ao tecido   

Atividade 
osteoclástica  

Osso 
trabecular   

Osso 
compacto  

P001/18         GC6 15 dias  +++  +  +  ++  -   -   ++  -  
P002/18         GC7 15 dias  -  +  +  +  -   -   -  -  
P003/18         GC8 15 dias  -  -  +  ++  +  -   +  -  
P004/18         GC9 15 dias  -  -   +  +  +  -   +  -  
P005/18         GC1 30 dias  -  ++  ++  ++  -   -   -   -  
P006/18         GC2 30 dias  -   -  ++  -   ++  -   ++  - 
P007/18         GC3 30 dias  -  +  +  +  -   -   -   -  
P008/18         GC5 30 dias  -   -  -   -   +++  -   +++  -  
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GRUPO LASER 

Dos 10 camundongos tratados com laserterapia, cinco foram analisados com 

15 dias de experimento e cinco com 30 dias. Nos animais com 15 dias um foi excluído 

pois, não foi possível confeccionar a lâmina para histopatológico. Nas outras quatro 

amostras as principais alterações histopatológicas observadas foram; em um animal 

(25%), observa-se necrose moderada. Em nenhum dos animais nota-se infiltrado 

inflamatório no local da lesão. Em todas as amostras (100%) observa-se 

neovascularização variando de moderada a acentuada, em dois (50%) havia ainda 

deposição de tecido conjuntivo fibroso variando de leve a moderada. Em todas as 

amostras (100%) visualiza-se neoformação óssea, caracterizada pela formação de 

trabéculas ósseas (figura 7). Nos cinco animais com 30 dias de experimento, um foi 

excluído por não ter sido possível confeccionar a lâmina para histopatológico. Nos 

outros quatro animais em nenhuma amostra (100%) visualizou-se necrose. Em uma 

amostra (25%) havia inflamação acentuada caracterizada por infiltrado acentuado de 

macrófagos, linfócitos e plasmócitos. Visualiza-se neovascularização variando de 

moderada a acentuada em duas amostras (50%), além de deposição de leve a 

moderada de tecido conjuntivo fibroso e trabéculas ósseas foram vistas em duas 

(50%) amostras (figura 8). 

 

Figura 7 - Amostra laser 6 com 15 dias tratamento, a – imagem histologica corado pela técnica 
Tricrômico de Masson. b – imagem radiografada depois da eutanásia, c- imagem macroscopica após 
necropsia. 

 
Fonte: Do autor. 
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Figura 8 - Amostra laser 4 com 30 dias tratamento, a – imagem histologica corado pela técnica 
Tricrômico de Masson. b – imagem radiografada depois da eutanásia, c- imagem macroscopica após 
necropsia. 

 
Fonte: Do autor. 
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Tabela 2 - Intensidade das alterações ósseas observadas nos camundongos do grupo tratado com laser. 

Grupo laser Tempo Tto Necrose  Inflamação   Neovascularização   Tec. conjuntivo 
fibroso  

Aderido ao 
tecido   

Atividade 
osteoclástica  

Osso 
trabecular   

Osso 
compacto  

P009/18         GL6 15 dias  -  -  ++  -  +  -  +  - 
P010/18         GL7 15 dias  -  -  ++  +  ++  -  +  - 
P011/18         GL8 15 dias  ++  -  +++  -  -  -  +  - 
P013/18         GL10 15 dias  -  -  ++  +++  ++  +  ++  - 
P014/18         GL1 30 dias  -  -  ++  +++  -  -  -  - 
P016/18         GL3 30 dias  -  +++  +++  +++  -  -  -  - 
P017/18         GL4 30 dias  -  -  -  -  ++  -  +  - 
P018/18         GL5 30 dias  -  -  -  +++  ++  -  +  - 
Legenda: - (ausente), + (leve), ++ (moderado), +++ (acentuada)       
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GRUPO ENXERTO 

 

Nos 10 animais tratados com enxerto, com 15 dias pós-operatórios, analisaram-

se cinco ratos sendo que, somente quatro amostras foram confeccionadas 

adequadamente, das quais em nenhuma (100%) delas observou-se necrose e em 

apenas uma (25%) havia moderado infiltrado de macrófagos, linfócitos e plasmócitos. 

Em três amostras (75%), visualizou-se neovascularização variando de leve a 

moderada e em duas (50%) amostras observou-se deposição de tecido conjuntivo 

fibroso variando de leve a moderada. Em todas as amostras (100%) observou-se 

neoformação óssea leve, com formação de delgadas trabéculas ósseas (figura 9). Nos 

cinco animais com 30 dias de experimento só foram confeccionadas com êxito quatro 

amostras. Em uma amostra (25%) houve necrose leve, em duas amostras (50%) 

observou-se infiltrado de leve a moderado de macrófagos, linfócitos e plasmócitos. 

Em duas amostras (50%) notou-se neovascularização leve a moderada e em todas 

as amostras (100%) visualizou-se deposição de tecido conjuntivo fibroso variando de 

moderado a acentuado. Observa-se neoformação óssea em quatro amostras (100%) 

variando de leve a moderada (figura 10).  

 

Figura 9 - Amostra enxerto 10 com 15 dias tratamento, a imagem histologica corado pela técnica 
Tricrômico de Masson. b – imagem radiografada depois da eutanásia, c- imagem macroscopica após 
necropsia. 

 
Fonte: Do autor. 
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Figura 10 - Amostra enxerto 4 com 30 dias tratamento, a – imagem histologica corado pela técnica 
Tricrômico de Masson. b – imagem radiografada depois da eutanásia, c- imagem macroscopica após 
necropsia. 

 
Fonte: Do autor. 
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Tabela 3 - Intensidade das alterações ósseas observadas nos camundongos do grupo tratado com enxerto. 

Grupo enxerto Descrição 
Grupos 

Tempo 
Tto Necrose   Inflamação   Neovascularização   Tec. Conj. 

fibroso  
Aderência ao 

tecido   
Atividade 

osteoclástica  
Osso 

trabecular  
Osso 

compacto  

P019/18 GE6 Enxerto 15 dias  -  -  -  -  ++  -  +  - 
P020/18 GE8 Enxerto 15 dias  -  -  +  +  +  -  +  - 
P021/18 GE9 Enxerto 15 dias  -  ++  ++  +  +  -  +  - 

P022/18 E10 Enxerto 15 dias  -  -  +  +++  +  -  +  - 

P023/18 GE2 Enxerto 30 dias  -  ++  -  ++  -  -  +  - 

P024/18 GE3 Enxerto 30 dias  -  +++  ++  ++  -  -  +  - 

P025/18 GE4 Enxerto 30 dias  +  -  +  +++  +  -  ++  - 

P026/18 GE5 Enxerto 30 dias  -  -  -  ++  +  -  +  - 
Legenda: - (ausente), + (leve), ++ (moderado), +++ (acentuada)       
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GRUPO ENXERTO E LASER 

 

Dos 10 animais tratados com enxerto e laserterapia, aos 15 dias do 

experimento apenas quatro amostras foram processadas com êxito para análise 

histopatológica, observou-se que nenhuma amostra (100%) se apresentava com 

necrose e processo inflamatório. Em duas amostras (50%) visualizou-se 

neovascularização moderada e em três amostras (75%) observou-se moderada 

deposição de tecido conjuntivo fibroso. Em todas as amostras (100%) visualizou-se 

neoformação óssea, com formação de trabéculas ósseas moderadamente aderidas 

ao tecido (figura 11).  

Nos animais com 30 dias de experimento, em nenhuma das amostras (100%) 

observou-se necrose e em apenas um (25%) visualizou-se moderado infiltrado de 

macrófagos linfócitos e plasmócitos. Em duas amostras (50%) notou-se 

neovascularização moderada e em todas as amostras (100%) observou-se deposição 

de tecido conjuntivo fibroso moderado.  Observou-se ainda em todas as amostras 

(100%) neoformação óssea leve, com formação de delgadas trabéculas ósseas e o 

tecido ósseo levemente aderido ao tecido adjacente (figura 12). 

Figura 11 - Amostra enxerto laser 9 com 15 dias tratamento, a – imagem histologica corado pela técnica 

Tricrômico de Masson. b – imagem radiografada depois da eutanásia, c- imagem macroscopica após 

necropsia. 

 
Fonte: Do autor. 
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Figura 12 - Amostra enxerto laser 3 com 30 dias tratamento, a – imagem histologica corado pela técnica 

Tricrômico de Masson. b – imagem radiografada depois da eutanásia, c- imagem macroscopica após 

necropsia. 

 
Fonte: Do autor. 
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Tabela 4 - Intensidade das alterações ósseas observadas nos camundongos do grupo tratado com enxerto e laser. 

Grupo enxerto e 
laser Tempo Tto Necrose   Inflamação   Neovascularização   Tec. conj 

fibroso  
Aderido ao 

tecido   
Atividade 

osteoclástica  
Osso 

trabecular   
Osso 

compacto  

P027/18 GLE6 15 dias  -  -  ++  ++  -  -  +  - 

P029/18 GLE8 15 dias  -  -  -  -  +++  -  +++  - 

P030/18 GLE9 15 dias  -  -  ++  ++  +  -  ++  - 

P031/18 GLE10 15 dias  -  -  -  ++  +++  -  +  - 

P032/18 GLE1 30 dias  -  ++  ++  ++  -  -  +  - 

P033/18 GLE2 30 dias  -  -  ++  ++  ++  -  +  - 
P034/18 GLE3 30 dias  -  -  -  +  ++  -  +  - 

P036/18 GLE5 30 dias  -  -  -  +  ++  -  +  - 

Legenda: - (ausente), + (leve), ++ (moderado), +++ (acentuada)       
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DISCUSSÃO 

 

Vários modelos experimentais descritos na literatura são úteis para o estudo da 

reparação óssea incluindo ratos e camundongos, entretanto tornam-se modelos 

clássicos inadequados para o objetivo de muitos estudos, os animais de pequeno 

porte apresentam dificuldades técnicas para a realização da fratura ou osteotomia, 

baseado neste fato apresento como ideia de modelo experimental o coelho que já é 

largamente utilizado como animal de experimentação e, anatomia óssea deste animal 

torna possível observar a consolidação óssea segundo Nunamaker (1998). No modelo 

experimental do presente estudo, optou-se pela utilização de ratos por serem de fácil 

acesso, manejo, baixo custo, fácil padronização  e por ser um modelo consagrado na 

literatura para estudos com laserterapia e enxertos ósseos (BARUSHKA; YAAKOBI; 

ORON, 1995; CARVALHO et al., 2006; FREITAS et al., 2000; GARAVELLO-FREITAS 

et al., 2003; GORDJESTANI; DERMAUT; THIRENS, 1994; GUZZARDELLA et al., 

2003; LUGER et al., 1998; MERLI et al., 2005; NICOLAU et al., 2003; PINHEIRO et 

al., 2003; ROCHKIND et al., 2004; STAVROPOULOS et al., 2003; TAPELY et al., 

2004). Neste presente estudo foi realizado avaliação histológica com 15 e 30 dias, 

estas datas foram escolhidas devido outros estudos e as fases do reparo ósseo. 

Einhorn (1996) descreve em seu trabalho que o calo ósseo ainda não alcançou o 

remodelamento completo com 28 dias. Segundo Maior (2008) associação entre 

terapia laser e enxerto ósseo bovino resultou em maior quantidade de tecido ósseo 

neoformado significativamente com 5 e 15 dias. Albrektsson (1980) determinou que 

sua completa revascularização ocorre em torno de 30 dias, nesta fase a formação e a 

reabsorção óssea estão ocorrendo simultaneamente. 

Os resultados mostraram que, no grupo GC (controle) a neoformação se limitou 

à área do defeito cortical. Isso era esperado, pois o interior da cavidade que representa 

o espaço medular da diáfise tibial, predomina tecido medular e seus componentes 

celulares. Este padrão de reparo ósseo foi observado em todos os grupos tratados 

nos defeitos ósseos produzidos. Contudo, vale salientar que em todos os grupos 

estudados, o reparo do defeito ósseo cortical se apresentou mais avançado em 

relação ao controle nos primeiros 15 dias. Limeira Jr. (2004) demonstrou em seu 

trabalho, todos os defeitos com fechamento linear, sendo que nos grupos de animais 

sacrificados 15 dias após a cirurgia, observaram-se trabéculas ósseas imaturas, não 

lamelares e de distribuição irregular e que nos grupos sacrificados 30 e 45 dias após 
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a realização do defeito, verificou-se a formação de ponte de tecido ósseo mais cortical 

e compacto. Para os animais sacrificados 15 e 30 dias após a realização do defeito 

cirúrgico, encontrou-se similaridade na análise histológica descrita por Anbinder 

(2001), com relação aos grupos controle de período de sacrifício compatível. Através 

da análise estatística, observou-se diferença significante entre os períodos de 

sacrifícios, demonstrando-se que, quanto maior o tempo de sacrifício, maior foi a 

porcentagem de formação óssea no centro do defeito, sendo este um resultado 

previsível. 

Nos defeitos com enxerto, embora com a intensa ação osteocondutora do 

biomaterial, vale salientar que a presença das partículas do implante em cavidades 

ósseas tende a retardar o reparo do defeito, pelo menos inicialmente, pois a deposição 

óssea ao redor do material é lenta e vai ocorrendo na medida com que suas partículas 

vão sendo reabsorvidas. Aos 15 dias, por exemplo, a neoformação óssea no defeito 

comparado com os outros grupos é mais retardatário, o tecido ósseo neoformado no 

defeito apresentou um aspecto mais esponjoso com partículas do implante entre as 

suas trabéculas. Estes achados corroboram trabalhos prévios em que o uso de 

enxertos liofilizados provocou um retardo inicial no reparo em relação aos seus 

controles, mas que com um tempo de observação maior, o ganho ósseo foi mais 

expressivo (ARTZI et al., 2000; BRANDÃO et al., 2002). 

Apesar do conhecimento potencial osteocondutor do enxerto ósseo bovino, 

existem relatos de retardo no reparo ósseo neste período de observação. Queiroz et 

al. (2006) concluíram que houve um aumento do efeito osteogênico pela análise 

histológica do processo de reparo ósseo quando utilizaram enxerto ósseo liofilizado 

associado ou não ao uso de membrana. Entretanto, no período experimental de 15 

dias, observamos que as partículas do enxerto se encontravam cercadas por tecido 

conjuntivo fibroso com a presença de processo inflamatório crônico caracterizado pela 

presença de macrófagos e células gigantes. Na análise histomorfométrica realizada 

no estudo de Calixto et al. (2007), foi constatado que houve menor formação óssea 

no grupo tratado com enxerto ósseo bovino quando comparado com o controle no 

período de 15 dias. Com relação ao processo de reabsorção de enxerto neste trabalho 

a presença de células gigantes multinucleadas observada em torno de suas 

partículas, como relatado também por Pinholt, Bang e Haanaes (1991) e Gabrielli et 

al. (2001), pode estar associada à diminuição da quantidade de partículas ao longo 

do período total de observação que foi de 30 dias. De qualquer modo, mesmo nos 
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espécimes do grupo GE (grupo enxertia) onde não foi observado o reparo cortical 

completo, a neoformação óssea promovida pelo biomaterial, através do processo da 

osteocondução dentro da cavidade, poderia reforçar a sua indicação para 

preenchimento de defeitos ósseos extensos onde dificilmente ocorre um reparo 

completo por tecido ósseo, levando aos processos de fibrose. A presença do enxerto, 

além de proteger a cavidade, serviria de arcabouço para a formação de tecido ósseo 

(GARBIN; GARBIN, 1995). 

Vários trabalhos têm demonstrado a eficácia da laserterapia na biomodulação 

do reparo ósseo em diversos modelos experimentais (CRESPI et al., 1997; 

DORTBUDAK et al., 2000; LUGER et al., 1998; MAILATH-POKORNY, 2002; 

PINHEIRO; OLIVEIRA; MARTINS, 2001; SAITO; SHIMIZU, 1997; SILVA JÚNIOR et 

al., 2002; TAKEDA, 1988; TRELLES; MAYAYO, 1987; YAAKOBI; MALTZ; ORON, 

1996), inclusive quando associada com enxerto ósseo bovino inorgânico (LIMEIRA 

JÚNIOR, 2001; LIMEIRA JÚNIOR et al., 2003a; PINHEIRO et al., 2003a, 2003b), 

enxerto bovino orgânico (GERBI et al., 2003) e implantes de hidroxiapatita na forma 

de blocos (ASANAMI et al., 1993; GUZZARDELLA et al., 2001). Ozawa et al. (1995) 

relataram que o número de nódulos ósseos calcificados formados por osteoblastos 

isolados de calvária de ratos foi significativamente aumentado pela laserterapia e 

concluíram que a irradiação laser é mais efetiva em células em estágios iniciais na 

estimulação da formação de nódulos devido à diferenciação dos osteoblastos e que 

estes podem ter uma dose ótima específica para a aceleração da diferenciação (10,8 

– 108J/cm2/dia), comparada com esta pesquisa que foi recebido por cada amostra à 

cada ponto recebeu uma dose de 6J/cm2, perfazendo a dose de 18J/cm2 por sessão. 

Ao final do tratamento a dose total foi de 126J/cm2 e 252 J/cm2 respectivamente 15 e 

30 dias. Permanece incerto se a estimulação da formação óssea é um efeito geral 

sobre as células mesenquimais ou se uma estimulação direta sobre os osteoblastos 

pela laserterapia é possível (DÖRTBUDAK; HAAS; MAILATH-POKORNY, 2000; 

SILVA JÚNIOR, 2003). 

A associação entre a laserterapia de baixa intensidade e o enxerto ósseo 

apresentou maior a área de neoformação óssea neste estudo no 15°, quando 

comparada com os outros tipos de tratamentos. A análise histopatológica dos 

trabalhos de Gerbi et al. (2003) e Pinheiro et al. (2003) também mostraram um 

resultado eficaz da laserterapia associada a enxerto ósseo bovino orgânico e 

inorgânico, respectivamente. Apesar dos relatos de atraso na reparação do osso 
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(CALIXTO et al., 2007; QUEIROZ et al., 2006), pode ser sugerido que a irradiação 

laser compensa o retardo provocado pelo enxerto por seu efeito bioestimulador. A 

aceleração do processo de reparo de fraturas cirúrgicas em ratos irradiados com laser 

de HeNe foi observada de forma qualitativa após 14 dias por Freitas et al. (2000). O 

volume ósseo obtido e a taxa de aposição mineral foram significativamente maior no 

15º dia no grupo irradiado com laser de GaAIAs quando comparado com o controle 

no trabalho de Nicolau et al. (2003). Esses trabalhos corroboram com nosso trabalho 

sobre os benefícios do laser fisiologicamente, pois segundo Khadra et al. (2004b) 

concluíram que o efeito favorável da terapia a laser de baixa potência sobre o reparo 

ósseo pode ser explicado pela promoção da angiogênese, produção de colágeno, 

proliferação e diferenciação de células osteogênica e aumento da síntese de ATP. 

Uma média de formação óssea mais significativa, massa óssea mais densa e menor 

defeito após 14 dias, foram os resultados obtidos por Merli et al. (2005) quando 

analisaram, por meio de histomorfometria, o reparo de defeitos em femur de ratos, 

após irradiação com laser de GaAIAs. Melhor remodelação óssea, quantitativa e 

qualitativa foi obtida por Weber et al. (2006) nos grupos enxertados com osso 

autógeno e laserterapia com 15 dias. Outros trabalhos associando a TLBP com 

enxerto ósseo bovino e BMPs (CARVALHO et al., 2006; GERBI et al., 2008), TLBP 

com enxerto ósseo bovino, BMPS e membrana também obtiveram melhores 

resultados do que quando estas terapias foram aplicadas isoladamente (GERBI et al., 

2003). Rochkind et al. (2004) utilizando uma metodologia diferente, a espectroscopia 

infravermelha, também obtiveram resultados favoráveis estatisticamente significativos 

com a combinação da laserterapia de baixa intensidade e enxerto ósseo bovino no 

tratamento pós-traumático. Por outro lado, os estudos de David et al. (1996) e 

Gordjestani, Dermaut e Thierens (1994) não apresentaram efeitos biomodulador 

benéficos do laser. Estes resultados podem ser explicados pela metodologia e pelos 

lasers utilizados. 

Dentro dos parâmetros definidos pelo presente estudo, pode-se observar que 

a associação da terapia a laser e enxerto ósseo bovino foi benéfica na organização 

do tecido no (15 dias), quanto na quantidade de osso neoformado no 1° tempo 

experimental (15 dias), apesar de relatos anteriores afirmando que a presença do 

enxerto ósseo traria um retardo em determinadas fases do processo. Estudos de 

imunohistoquímica são necessários para elucidar os fenômenos celulares que 

ocorrem neste período e que possam explicar o efeito biomodulador observado com 
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esta associação.  

Acreditamos que esta associação entre laserterapia e enxerto ósseo nos 

defeitos, é indicada quando se intenta uma maior neoformação óssea dentro de 

cavidades ósseas, bem como um fechamento mais rápido de aberturas e defeitos 

ósseos. 

Estudos anteriores da associação da laserterapia com outros biomateriais 

granulares com constatação de efeitos de biomodulação positiva do reparo ósseo, 

corroboram os resultados observados na associação da laserterapia com enxertia 

empregada neste trabalho (GERBI, 2001; GERBI et al., 2003a, 2003b; LIMEIRA 

JÚNIOR, 2001; LIMEIRA JÚNIOR et al., 2003a, 2003c; PINHEIRO et al., 2003a, 

2003b, 2003c, 2003d). 

A metodologia empregada neste estudo evidenciou um efeito benéfico do uso 

associado de laserterapia e enxerto ósseo bovino orgânico no período de 15 dias com 

relação a um efeito de sinergismo sobre o reparo dos defeitos ósseos. Asanami et al. 

(1993) e Guzzardella et al. (2001), utilizando implantes de hidroxiapatita em blocos 

também constataram que laserterapia produziu um efeito de biomodulação positiva 

sobre a osteointegração dos implantes, com maior neoformação óssea em torno dos 

mesmos. 

Comparando-se os resultados obtidos entre os grupos enxerto (GE) e enxerto 

e laser (GLE), constata-se que no grupo irradiado houve incremento da resposta 

tecidual, não apenas quanto ao reparo do defeito cortical, mas no interior da cavidade 

preenchida por partículas do implante. Nos espécimes irradiados, a área do defeito 

apresentava menos tecido fibroso e mais tecido ósseo neoformado em torno do 

implante já no 15º dia. 

Ao final do período de observação, todos os grupos, irradiado e não irradiados, 

apresentaram de uma maneira geral, o mesmo nível de reparo, com o defeito ainda 

não fechado. Estes achados demonstram o efeito de biomodulação positiva da 

laserterapia sobre o reparo dos defeitos o que foi constatado já nos períodos iniciais 

de observação com 15 dias já havia união das margens das corticais , sendo que a 

maior neoformação óssea no defeito em alguns espécimes, em relação ao grupo não 

irradiado, mostra o estímulo da laserterapia no reparo cortical mesmo na presença do 

implante na área (enxerto ósseo), o que normalmente retarda o reparo, e que pode 

ser confirmado pelo maior nível de reparo cortical no grupo laser no 15 dia.  

Neste trabalho, portanto, o efeito de biomodulação da laserterapia sobre o 
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reparo ósseo em tibia de ratos com ou sem implante de enxerto ósseo bovino, 

promoveu o aumento da liberação de fatores de crescimento de células irradiadas, 

entre estes o fator de crescimento de fibroblastos que é um fator de crescimento 

encontrado no tecido ósseo, e que segundo Sigurdson et al. (1995), à semelhança de 

outros fatores de crescimento, atuam nas células já diferenciadas responsáveis pela 

formação óssea, induzindo divisão celular ou aumento da secreção de matriz 

extracelular. 

A enorme variação quanto aos parâmetros utilizados na laserterapia em 

processos de cicatrização, tem dificultado uma interpretação adequada dos seus 

efeitos, bem como a diversidade de modelos usados. Isso porque a escolha dos 

parâmetros do laser é efetuada de acordo com a experiência dos autores, uma vez 

que não existem parâmetros universalmente aceitos. Além disso, muitos autores que 

usam protocolos e unidades de laser similares têm relatado resultados conflitantes. 

Acreditamos que não há um determinado parâmetro que por si só produza os efeitos 

biomodulatórios da laserterapia, mas a conjugação de parâmetros diferentes e suas 

variações nos primeiros 15 dias de acordo com o modelo experimental. 

Apesar de diversos trabalhos comprovarem o efeito biomodulador da 

laserterapia, acreditamos que sejam necessárias mais pesquisas e comprovações 

clínicas com a finalidade de se determinar melhor a ação do laser em diferentes 

situações e os mecanismos de ação sobre as células, considerando também o uso do 

laser associado com biomateriais. Além disso, são importantes mais estudos que 

visem uma melhor padronização dos parâmetros de irradiação tais como comprimento 

de onda, dose de tratamento, densidade de potência, número de aplicações e forma 

de aplicação da luz laser nas mais variadas indicações da laserterapia, bem como o 

modelo de estudo a ser empregado. Dessa forma, todos os profissionais e 

pesquisadores que desejem fazer uso desta terapia poderão fazê-lo com mais 

segurança e efetividade. 

 

CONCLUSÃO  

 

De acordo com a metodologia utilizada e a análise dos resultados obtidos, 

conclui- se que qualitativamente, a associação entre a terapia laser de baixa 

intensidade e o enxerto ósseo bovino resultou em efeito biomodulador positivo com 

melhor organização tecidual nas fases iniciais do reparo e formação precoce de 
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osteóide quando comparado com apenas enxerto e o controle.  
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DIRETRIZES DO AUTOR 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Objetivos e política editorial 

A Revista Brasileira de Medicina Veterinária (= Revista Brasileira de Medicina Veterinária ) 

- RBMV pretende publicar os resultados de trabalhos de pesquisa originais de autores brasileiros 

e estrangeiros em todos os campos da medicina veterinária. Este trabalho deve consistir em 

resultados de pesquisa ainda não publicados e não sob consideração para publicação em outro 

periódico. 

Jornal bilingue 

Artigos, revisões e relatos de casos científicos devem ser submetidos eletronicamente e 

preferencialmente editados em inglês. Artigos submetidos em português serão considerados na 

primeira rodada de avaliação, se forem recomendados para publicação, deverão ser traduzidos 

para o inglês por empresa credenciada pela RBMV, e exigirão a apresentação do certificado de 

tradução a ser considerado para revisão pôr os consultores ad hoc e o editor associado em uma 

rodada subsequente de avaliação. A RBMV permite a publicação de duas versões do artigo: em 

inglês e em português. Os custos associados à tradução são de inteira responsabilidade dos 

autores. 

Processo de seleção 

Os manuscritos originais passam por uma Avaliação Editorial Interna inicial para garantir que o 

conteúdo do manuscrito esteja de acordo com o escopo da Revista e para verificar se o formato 

do manuscrito está em conformidade com as diretrizes fornecidas abaixo. 

Revisão por pares 

Se considerado apropriado, os manuscritos são submetidos à revisão por pares em um processo 

de revisão em dupla ocultação (ou seja, os revisores não são identificados pelos autores e vice-

versa). Antes de ser aceito para publicação, pelo menos dois revisores especialistas serão 

consultados. Em caso de divergência, um terceiro perito será consultado e a decisão final será 

deixada ao Editor Chefe. Embora as opiniões e conceitos expressos nos artigos sejam de total 

responsabilidade dos autores, o Comitê Editorial, apoiado pelo Conselho Consultivo Científico, 

reserva-se o direito de sugerir ou solicitar quaisquer modificações necessárias ou necessárias. 
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Submissão de manuscritos 

O autor responsável enviará o manuscrito, em formato Word, ao editor juntamente com uma 

carta assinada declarando que: 

• Todos os autores foram informados sobre as políticas e normas da Revista Brasileira de 
Medicina Veterinária e que concordam em cumprir todos os seus requisitos. 

• O conteúdo total e / ou parcial do artigo submetido não foi e não será apresentado para 
publicação em outra revista ou publicação técnico-científica (nem de impressão nem 
eletrônico) durante o período do processo de revisão por pares e edição realizada 
pela RBVM • 

 Todos os autores leram a versão final do artigo submetido e são conjuntamente responsáveis 

por todos os conceitos e informações contidos no texto e nas imagens apresentadas. Revista 

Brasileira de Medicina Veterinária (Revista Brasileira de Medicina Veterinária) não é legalmente 

responsável pela veracidade e / ou autenticidade das informações. 

• Não há conflito de interesse e se o artigo for aceito para publicação, os autores aprovar a 
atribuição dos direitos de publicação a Revista Brasileira de Medicina 
Veterinária  ( Revista Brasileira de Medicina Veterinária ) para a reprodução total ou 
parcial das versões que considere adequadas. 

Estilo e preparação de originais 

O trabalho deve ser escrito em tamanho de fonte 12, páginas de 30 linhas cada, espaço 1,5 

linhas, margem de 3 cm de cada lado, topo e pé de cada página. Todas as páginas, excluindo a 

página de título, devem ser numeradas no canto inferior direito da página. 

Versão "cega" para avaliadores 

Os nomes dos autores, instituições, afiliações e declarações não devem ser incluídos no 

manuscrito "versão cega" para facilitar a dupla cegueira do processo de revisão. Da mesma 

forma, Considerações Éticas, Interesses Concorrentes, Fontes de Financiamento e 

Reconhecimentos a devem ser incluídos nesta versão do documento. Além disso, outros 

detalhes incluídos nos Materiais e Métodos que podem permitir ao revisor identificar os autores 

ou a instituição de origem, por exemplo, referência a publicações "in press", não devem ser 

incluídos. Em vez disso, dentro do manuscrito "cego", esses itens devem ser substituídos pela 

inscrição "ocultos para revisão" e destacados em vermelho. Uma vez aprovados para 

publicação, esses itens serão reintroduzidos na versão final do manuscrito. 

Carta de apresentação e acordo de direitos autorais 
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1.  Carta de apresentação, assinada por todos os autores, assumindo responsabilidade 

pelo conteúdo do trabalho. No entanto, apenas um autor deve ser indicado como 
responsável pela troca de correspondência. Telefone, fax, e-mail e endereço de contato 
devem ser fornecidos para o autor correspondente. 

2.  Aspectos éticos : Se apropriado, incluir uma declaração dos autores que revele 
possíveis conflitos de interesse (benefícios profissionais, financeiros e diretos ou 
indiretos) que possam influenciar ou influenciar os resultados da pesquisa ou o conteúdo 
do trabalho (incluindo, mas não se limitando a Fontes de Financiamento, 
Reconhecimentos e Autoria. 

3. Contrato de direitos autorais , disponível no site da RBMV , devidamente assinado 
pelos autores, sem o qual o artigo não seguirá o fluxo normal de avaliação. 

4. Sugestão de revisores para BJVM - Sugerir nomes e e-mails de três pesquisadores 
não relacionados ao artigo ou à sua instituição que possam atuar como Ad hoc na área 
do artigo proposto 

5. Título da página - com informações sobre grau e afiliação dos autores, conforme 
o modelo 

Artigo Organização 

Os artigos completos devem ser sempre organizados da seguinte maneira; TÍTULO, TÍTULO EM 

INGLÊS, RESUMO, RESUMO, INTRODUÇÃO, MATERIAIS E MÉTODOS, RESULTADOS, 

DISCUSSÃO, CONCLUSÕES (ou combinações dos dois últimos), AGRADECIMENTOS e 

REFERÊNCIAS. 

Os relatos de casos devem sempre consistir em TÍTULO, TÍTULO EM INGLÊS, RESUMO, 

RESUMO, INTRODUÇÃO, CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS, DISCUSSÃO E / OU 

CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS 

Título: Font Lucida Sans, 14 negrito, centralizado 

Resumo : O resumo será escrito continuamente como parágrafo único e não deverá conter 

citações bibliográficas. Deve ser apresentado com os elementos constituintes do Sumário em 

Português e pode ser mais extenso. O conteúdo deve estar relacionado a " Palavras-chave "; 

Resumo : deve apresentar, de forma direta e no tempo passado, o que foi feito e estudado, 

apresentando os principais resultados e conclusões. Em português, o RESUMO (Abstract). O 

conteúdo deve estar relacionado à " Palavras chave "; 

Introdução : deve ser breve e apoiada por citações bibliográficas apropriadas, e terminar com a 

clareza indicando o (s) objetivo (s) do trabalho; 

Material e Métodos : devem apresentar informações e detalhes suficientes para permitir a 

repetição do trabalho por outros pesquisadores. Em pesquisas envolvendo experimentação 

animal, devem ser incluídos detalhes da aprovação do projeto pelo Comitê de Ética; 
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Comite de Ética 

É imprescindível a anexação de uma cópia em .pdf do Certificado de Aprovação do Projeto da 

pesquisa que originou o artigo, emitido pelo CEUA (Comitê de Ética em Uso de Animais) da 

Instituição onde a pesquisa foi realizada, em conformidade com a Lei 11.794. / 2008. O número 

do Certificado de Aprovação do Projeto deve ser fornecido no Material e nos Métodos . 

Achados históricos : somente para relatos de casos em que anamnese / histórico de casos e 

resultados devem ser registrados. 

Resultados : deve ser apresentada uma apresentação concisa dos dados obtidos; As tabelas 

devem ser preparadas sem dados supérfluos, apresentando, quando indicado, médias de várias 

repetições. Os autores devem considerar a possibilidade de que possa ser mais conveniente / 

apropriado expressar dados complexos na forma de gráficos (Figuras), em vez de apresentá-los 

na forma de tabelas extensas; 

Discussão : os resultados devem ser discutidos na literatura. Não há necessidade de mencionar 

trabalhos em andamento ou planos futuros para evitar uma obrigação por parte do autor e / ou 

do periódico de publicá-los; 

Conclusões : devem basear-se apenas nos resultados apresentados no artigo e podem ser 

incluídos como uma seção separada ou incluídos como parte final da discussão; 

Agradecimentos : esta seção deve ser sucinta e não deve aparecer no texto principal ou em 

notas de rodapé; 

Fontes de financiamento : Listar os órgãos de financiamento ou empresas que forneceram apoio 

financeiro ao projeto. 

Referências : incluirão apenas a bibliografia citada no artigo e a que serviu de fonte para consulta 

indireta; As referências devem ser ordenadas alfabeticamente com base no sobrenome do 

primeiro autor, com os nomes de todos os autores (em maiúsculas e minúsculas), o título de 

cada publicação e o nome incompleto do periódico ou outra fonte do trabalho. 

Exemplos de referências 

 Artigo científico 
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Carrington SD, PGC Bedford, Guillon JP & Woodward EG Observações biomicroscópicas de luz 

polarizada no filme lacrimal pré-corneal.3. O filme lacrimal normal do gato. Journal of the Small 

Animal Practice , 28: 821-826, 1987. 

Livro 

Rodrigues H. Técnicas anatômicas . 2 nd ed. Arte Visual, Vitória, 1998. 

Capítulo de livro 

Strubbe AT & Gelatt KN Exame oftalmológico e procedimentos de diagnóstico, p.427-466. In: 

Gelatt KN (Ed.), Oftalmologia Veterinária . 3 rd . Ed. Lippincott Williams & Wilkins, Filadélfia. 1999. 

Monografias incluindo Teses e Dissertações ( não serão aceitas) 

Resumos de reuniões científicas (não serão aceitos). 

Rever 

Apenas a convite do editor. 

Na preparação do texto, os seguintes padrões devem ser atendidos : 

O trabalho deve ser escrito em folha tamanho A4 em tamanho de letra 12, páginas de 30 linhas 

cada, espaço 1,5 linhas, margem de 3 cm em cada lado, topo e pé de cada página. Todas as 

páginas, excluindo a página de título, devem ser numeradas no lado inferior direito da 

formatação da página do original a ser submetido para publicação devem seguir o exemplo 

apresentado na edição mais recente da RBVM . O texto deve ser contínuo e não deve ser 

formatado em duas colunas; as legendas das figuras e / ou as Tabelas devem ser apresentadas 

separadamente no final do manuscrito. 

O texto deve ser conciso, com o máximo de linguagem possível, apresentado no passado e 

impessoal; No texto, os indicadores das notas de rodapé serão números em árabe colocados em 

sobrescrito após a palavra ou frase que motivou a inclusão da nota. Essa numeração deve ser 

contínua; As notas serão colocadas no pé da página em que o respectivo sinal de campainha 

está presente. Todas as tabelas e todas as figuras devem ser mencionadas no texto. Essas 

referências serão feitas pelos respectivos números e, quando possível, na ordem de números 

crescentes. 
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Figuras (incluindo gráficos) devem ser fornecidas como arquivos (formatados no programa 

original), fornecidos separadamente do texto. Além disso, eles devem ser incluídos no texto do 

trabalho, usando a ferramenta "Inserir" do Word. Isso é necessário desde; As imagens copiadas 

e coladas muitas vezes perdem informações contidas no programa com o qual foram geradas, 

resultando em baixa qualidade. Figuras originais (gráficos, desenhos, mapas ou fotografias) 

devem ser anexadas ao documento como documento suplementar. Os gráficos devem ser 

produzidos em 2D, com colunas brancas, cinzas e pretas, sem fundo. A chave para as 

convenções adotadas será preferencialmente incluída dentro da área da Figura; O uso de um 

título deve ser evitado no topo da figura. " 

Figuras (fotografias) 

As figuras devem ser numeradas (Fig. 1, Fig. 2, etc.) na ordem citada no texto. Não use a Fig. 

1a, 1b, 1c, etc., exceto quando absolutamente necessário, por exemplo, para diferentes técnicas 

de coloração usadas com a mesma amostra. * *Os números das figuras devem ser colocados 

no canto inferior esquerdo das imagens e devem ser colocados em branco ou preto. 14 Pontos 

de fontes Arial sem borda. Formato de arquivo de imagem. As imagens devem ser arquivos TIF, 

com uma resolução de 300 pixels por polegada para cores e 600 pixels por polegada para preto 

e branco e 90 ou 180 mm de largura (isto é, a largura de uma coluna ou duas larguras de 

coluna). O modo de imagem para imagens coloridas é RGB e, para fotos em preto e branco, é 

em tons de cinza. Agrupamento de imagens; As figuras são geralmente agrupadas como placas 

com bordas diretamente opostas. As imagens agrupadas devem consistir em figuras numeradas 

seqüencialmente, organizadas horizontalmente na ordem correta, e devem formar um quadrado 

ou retângulo perfeito sem espaços em branco entre ou ao redor das imagens (as bordas brancas 

serão adicionadas posteriormente pelo editor). 

Os grupos devem ter 90 ou 180 mm de largura (largura de 1 ou 2 colunas) e não devem ter mais 

de 180 mm de altura. Cada arquivo de figura deve conter uma única figura ou grupo de 

imagens. Os editores podem reagrupar as imagens conforme necessário para atender aos 

requisitos editoriais. Métodos eficazes de apresentação incluem agrupamentos com 2-3 fotos 

(180mm) por ≤4 fotos de altura (≤180mm) ou 1 foto de largura (90mm) por 2 ou 3 fotos de altura 

(≤180mm). 

Outros arranjos são aceitáveis dependendo do número total de fotos a serem incluídas e das 

dimensões necessárias para garantir a melhor resolução das imagens. Fotos de lesões 

microscópicas não devem conter artefatos fotográficos ou de tecido. As imagens devem estar 

uniformemente iluminadas e as fotomicrografias devem ser brancas. As imagens brutas devem 

ser apresentadas em um ambiente limpo e uniforme, com um fundo uniformemente 
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colorido. Antes de as imagens serem apresentadas, cenários inaceitáveis (grama, cortinas 

cirúrgicas e outros panos texturizados, réguas, números de necropsia, etc.) devem ser 

removidos ou a figura deve ser preparada com um fundo de uma cor adequada, sem 

ofuscamento. 

A modificação ou aprimoramento da imagem é aceitável se aplicada a toda a imagem, como 

alteração do brilho, contraste ou equilíbrio de cores. Pode ser aceitável modificar o fundo da foto 

das amostras. 

Em contraste, modificar uma área localizada do tecido ou lesão não é normalmente considerado 

aceitável; É essencial que as modificações não afetem a veracidade e / ou a interpretação do 

que é mostrado.  

Não use barras de escala, exceto em casos excepcionais em que seu uso é crítico para entender 

a imagem; A justificativa para seu uso deve ser incluída na carta de apresentação. 

Se for absolutamente necessário, a barra ou escala deve ter aproximadamente 1 cm de 

comprimento, incluída na borda inferior direita da imagem, e seu valor equivalente (10, 25, 100 

μm, etc.) fornecido na legenda, nunca na própria imagem. . 

As legendas explicativas das Figuras devem conter informações suficientes para torná-las 

facilmente compreensíveis e serão apresentadas no final do artigo. 

Citações bibliográficas 

Citações bibliográficas serão feitas pelo sistema "autor e ano"; Os manuscritos com dois autores 

serão citados usando os nomes de ambos, e por três ou mais, pelo nome do primeiro, seguido 

por "et al.", Mais o ano; Se dois trabalhos não puderem ser identificados como distintos por 

esses elementos, a diferenciação será feita adicionando-se letras minúsculas seguindo a ordem 

alfabética para o ano de ambas as citações. Nas citações de obras colocadas entre parênteses, 

será utilizada uma vírgula entre o nome do autor e o ano e ponto e vírgula após cada ano; A 

separação das obras, nesse caso, será feita apenas por vírgulas, por exemplo : (Flores & 

Houssay, 1917, Roberts, 1963a, b, Perreau et al., 1968, Hanson, 1971); 

As tabelas devem ser auto-explicativas e colocadas no final do texto. Cada um terá seu próprio 

título completo e será caracterizado por duas linhas longas, uma acima e outra abaixo do 

cabeçalho da coluna; entre esses dois traços, pode haver mais curtos, para agrupamento de 

colunas. Não há linhas verticais. Os sinais de chamada serão alfabéticos, começando de um em 
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cada Tabela; As notas serão postadas logo abaixo da respectiva mesa, a partir da qual elas 

serão separadas por uma pequena linha à esquerda. 

Cobranças 

A taxa de publicação é de RSR $ 300,00 ou US $ 100,00, para autores brasileiros e estrangeiros, 

respectivamente. 

Relevância 

Como Revista da Sociedade de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro (SOMVERJ), pelo menos 

um dos autores de cada artigo a ser publicado deve ser um Veterinário. 

Cinco dicas para aumentar a descoberta do mecanismo de pesquisa de seu artigo 

1. Crie um título amigável para webmasters 

• Inclua 1-2 palavras-chave relacionadas ao seu tópico. Coloque suas palavras-chave nos 
primeiros 65 caracteres do seu título 

Mantenha seu título curto. Considere mover uma frase do seu título para a primeira ou segunda 

sentença do seu resumo 

2. Otimize seu currículo 

• Coloque as principais descobertas e palavras-chave nas duas primeiras frases do seu 
resumo Apenas as duas primeiras frases são normalmente exibidas nos resultados dos 
mecanismos de pesquisa 

• Repita as suas palavras-chave 3-6 vezes Não se esqueça que o objetivo do resumo é 
expressar os pontos-chave da sua pesquisa, de forma clara e concisa. Abaixo está um 
exemplo de um resumo bem otimizado. 

3. Use palavras-chave em todo o seu artigo 

• inclua palavras-chave em seus campos de título (1-2), resumo (2-3) e palavras-chave (5-
7). Palavras-chave devem ser palavras-chave em vez de apenas palavras únicas 

• Incorporar palavras-chave em seus subtítulos também. As legendas direcionam os 
mecanismos de pesquisa para a estrutura e o conteúdo do seu artigo 

• Como encontrar palavras-chave específicas no Google Trends e nas ferramentas-chave 
do Google Adwords Lembre-se de que as palavras-chave são importantes para os 
serviços de A & I, bem como para SEO 

• use palavras-chave que sejam consistentes com o seu campo se você não tiver certeza, 
verifique as palavras usadas em artigos relevantes em sua área 

• Deixe as palavras-chave fluírem naturalmente e de maneira contextual Os mecanismos 
de pesquisa não gostam de repetição de palavras-chave desconectadas, conhecidas 
como preenchimento de palavras-chave, e não podem "indexar" seu artigo, dificultando a 
localização on-line 

4. Ser consistente 
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• cite os nomes dos autores e das iniciais de maneira consistente com as publicações 

anteriores. Lembre-se de ser consistente com qualquer publicação on-line anterior 

5. Construa links 

• Vincule seu artigo através de sua mídia social, rede e sites institucionais 

  Os links mais diretos para o seu artigo serão mais facilmente identificados por mecanismos de 

pesquisa como o Google e outros 

• Incentive os colegas a vincularem seu artigo 

  Quanto maior a quantidade de tintas / locais confiáveis respeitados, mais poderoso será o 

efeito. Não esqueça de fazer o mesmo por eles! 

AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

Autores mantêm os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com 

a obra licenciada simultaneamente sob a Licença de Atribuição Creative Commons (CC BY-NC 

4.0), permitindo o compartilhamento de trabalhos com reconhecimento da autoria da obra e 

publicação inicial em este diário. Eles podem aceitar contratos adicionais separadamente, com 

reconhecimento de autoria e publicação inicial neste periódico. Eles estão autorizados a publicar 

e distribuir seu trabalho on-line após a publicação pela BJVM. 

O AUTOR é informado e concorda com a revista que, portanto, seu artigo pode ser incorporado 

em bases de dados existentes e sistemas de informação científica (indexadores e bases de 

dados atuais) ou existentes no futuro (indexadores e futuras bases de dados), sob as condições 

definidas por este. em todos os momentos, que deve envolver pelo menos a possibilidade de 

que os titulares dessas bases de dados possam executar as seguintes ações sobre o artigo: 

Reproduzir, transmitir e distribuir o artigo, no todo ou em parte, em qualquer forma ou meio de 

transmissão eletrônica existente ou desenvolvida. no futuro, incluindo transmissão eletrônica 

para fins de pesquisa, visualização e impressão; extraia figuras, tabelas, ilustrações e outros 

objetos gráficos e capture metadados, legendas e artigos relacionados para fins de pesquisa, 

visualização e impressão. 
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